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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Enquadramento 

 

O último parecer científico do Conselho Internacional de Exploração do Mar 

(ICES/CIEM) sobre a enguia-europeia Anguilla anguilla (L.) indica que a respectiva 

unidade populacional se encontra abaixo dos limites biológicos de segurança e que a 

pesca actualmente praticada não é sustentável. O CIEM recomendou a elaboração de 

um plano de recuperação do manancial global de enguia-europeia e a redução ao 

máximo da exploração e outras actividades humanas que afectam a manutenção e 

sustentabilidade da população.  

 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 1100/2007 do Conselho, de 18 de Setembro, os 

Estados-Membros devem elaborar planos de gestão da enguia, adaptados às condições 

regionais e locais. O objectivo dos planos de gestão da enguia é permitir a fuga para o 

mar de pelo menos 40% das enguias prateadas que migrariam dos rios, na ausência de 

actividade antropogénica com impacto na população. 

É necessário que os Estados-Membros definam as medidas que pretendem tomar nesse 

sentido nas áreas sob sua soberania, que estas medidas sejam amplamente divulgadas e 

que a sua eficácia seja avaliada. 

Os planos de gestão da enguia devem identificar e definir as bacias hidrográficas 

situadas no seu território que constituem habitats naturais da enguia-europeia, descrever 

e analisar a actual situação da população de enguia e indicar quais as medidas a 

implementar para atingir o objectivo do plano. 

Os planos de gestão da enguia devem ser submetidos a aprovação pela Comissão até 31 

de Dezembro de 2008 e aplicados, no máximo, a partir de 1 de Julho de 2009. Cada 

Estado-Membro deve apresentar à Comissão, até 2018, relatórios trienais com os 

resultados da aplicação dos planos de gestão, e a partir dessa data a frequência de 

apresentação dos relatórios é de seis em seis anos. 

  

Neste âmbito, foi criado em Portugal um grupo de trabalho interinstitucional para a 

elaboração do Plano de Gestão da Enguia (PGE). O grupo de trabalho é coordenado 

pela Autoridade Florestal Nacional (AFN), incluindo representantes da Direcção-Geral 

das Pescas e Aquicultura (DGPA), do Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, I.P. (ICNB), do Instituto da Água, I.P. (INAG) e do Instituto Nacional 

de Recursos Biológicos (INRB/IPIMAR). Foram ainda convidados a integrar o grupo 

de trabalho, a EDP – Energias de Portugal, S.A., e a Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa – Instituto de Oceanografia. 

 

A gestão da pesca da enguia em Portugal, bem como de outras espécies de peixes 

diádromos, foi uma das preocupações de um grupo de trabalho interministerial criado 

em 2001, com base no Despacho Conjunto nº 216/2001, de 12 de Março. O objectivo 

deste grupo de trabalho foi harmonizar as medidas de gestão e legislação relativas à 

pesca de peixes diádromos nas bacias hidrográficas portuguesas, tendo sido proposta 

uma metodologia de harmonização das legislações aplicáveis. A gestão da pesca nos 

rios portugueses é da responsabilidade de duas autoridades – AFN e DGPA, que na 

sequência do trabalho efectuado procuraram harmonizar as legislações respectivas,  

procedendo a uma revisão das regulamentações e atribuições de licença de pesca nas 

águas nacionais. 
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Embora tenham sido desenvolvidos alguns estudos nesta área desde 2001, mantém-se 

ainda a falta de conhecimentos base sobre a enguia-europeia em território português, 

quer sobre aspectos de ordem biológica, nomeadamente as características populacionais 

em condições pristinas, o estado actual das populações e a percentagem de fuga de 

reprodutores, quer sobre a exploração do recurso, que impedem a elaboração de um 

PGE nos termos definidos no Regulamento (CE) nº 1100/2007. 

 

Neste contexto, o presente documento apresenta os dados actualmente disponíveis sobre 

a espécie e respectivos habitats em Portugal, bem como a situação relativa à exploração 

do recurso (legislação das pescas e estatísticas existentes), e propõe o acompanhamento 

integrado desta situação. Para tal apresentam-se os projectos a desenvolver, tendo em 

vista a obtenção dos dados em falta, e enumeram-se as medidas preventivas dirigidas à 

recuperação da população de enguia, a implementar até 2012, altura em que será 

possível apresentar um PGE para Portugal nos termos definidos no Regulamento. 
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1.2 Ciclo de vida da enguia-europeia Anguilla anguilla (L.) e sua ocorrência em 

Portugal 

 

O ciclo de vida da enguia (representado na Figura 1.1) inclui uma fase continental e 

uma fase oceânica. A espécie passa quase toda a sua vida em águas costeiras ou 

continentais, antes de migrar para o mar dos Sargaços, onde se repoduz, e, segundo se 

pensa, morre. 

 

A fase continental inicia-se com a enguia de vidro (angula ou meixão), quando entra nos 

estuários, e termina com a enguia prateada, que migra para o local de reprodução para 

desovar. Entre uma e outra fase existem as enguias amarelas (fase de crescimento), que 

permanecem por tempo variável na massa de água continental, algumas em sistemas 

marinhos ou salobros e outras no habitat dulciaquícola. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1 – Ciclo de vida da enguia-europeia (Anguilla anguilla) (Fonte: 

Neto, 2008; adaptado de ICES, 2008). 

 

 

Em Portugal Continental a enguia-europeia Anguilla anguilla (L.) ocorre em todas as 

bacias hidrográficas desde o Rio Minho até ao Rio Guadiana. Nos Açores e na Madeira, 

embora ocorra nas águas costeiras e entre nas pequenas linhas de água, lagoas e charcas, 

apresenta efectivos muito reduzidos (Cabral et al., 2005). 
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2. ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA ENGUIA 

 

2.1 Abordagem Nacional 

 

O Plano de Gestão da Enguia (PGE) será estabelecido e implementado em todo o 

território nacional continental, como previsto no Artigo 2 do Regulamento (CE) nº 

1100/2007. Excluem-se deste plano os arquipélagos da Madeira e Açores, onde as 

populações de enguia são pequenas e pouco representativas, não justificando a criação 

de um plano de gestão específico. 

 

A designação de todo o território nacional continental como “bacia hidrográfica da 

enguia”, nos termos do nº 1 do Artº 2º do Regulamento (CE) nº 1100/2007, justifica-se 

pela insuficiência de informação sobre a enguia-europeia a nível nacional e pelo facto 

de todo o território nacional continental constituir habitat potencial para a espécie. 

  

A correcta gestão do stock pressupõe o conhecimento de uma série de aspectos, quer de 

ordem biológica, quer de ordem de exploração do recurso. Actualmente, os dados 

estatísticos relativos à pesca desta espécie em Portugal são insuficientes, resumindo-se 

estes a uma subestimativa das capturas reais nas águas sob jurisdição marítima e à 

ausência de dados nas águas interiores sob jurisdição da AFN. Às questões referidas 

anteriormente acresce a falta de conhecimento científico e de trabalhos de 

monitorização sobre a abundância da espécie, em particular das enguias prateadas que 

anualmente migram para as zonas de reprodução, para além da total ausência de 

informação sobre a espécie em condições pristinas. A obtenção deste tipo de informação 

torna-se essencial para o estabelecimento de medidas que vão ao encontro dos 

objectivos traçados no Regulamento (CE) nº 1100/2007.  

 

Deste modo, impõe-se a necessidade de criar um programa nacional que contemple a 

recolha de dados biológicos e ecológicos (capacidade de suporte do meio, migração de 

reprodutores e impacto das actividades humanas nos efectivos) e de informações 

relativas à pesca, com vista à criação do plano de gestão racional do stock a nível 

nacional. 

 

O PGE que aqui se propõe contempla o desenvolvimento deste mesmo programa, que é 

constituído por 5 projectos e/ou estudos específicos, a realizar até 2012. O aumento do 

conhecimento sobre o estado da população, resultante da implementação destes 

projectos, vai possibilitar a definição e implementação de medidas de gestão específicas 

em 2012, adequadas às condições locais. 

 

 

2.2 Acordos transfronteiriços 

 

Existem 5 bacias hidrográficas transfronteiriças partilhadas por Portugal e Espanha: 

Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. É necessário procurar formas de colaboração 

entre os dois países visando a elaboração de propostas conjuntas, tendo Portugal 

estabelecido contactos nesse sentido. 

 

No entanto, tendo em consideração a falta de dados a nível nacional, nesta fase não se 

afigura possível elaborar os planos conjuntos de gestão da enguia para as bacias 

transfronteiriças.  
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O PGE que aqui se apresenta contempla apenas a parte portuguesa de cada uma das 

bacias hidrográficas indicadas, tal como previsto no nº1 do Artº 6º do Regulamento 

(CE) nº 1100/2007, podendo ser revisto no futuro, em função dos trabalhos no seio das 

estruturas organizacionais de cooperação entre Portugal e Espanha.  
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3. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DA ENGUIA 

 

 

3.1 Autoridades e Unidades de Gestão 

 

 

3.1.1 Autoridades 

 

A Direcção Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) é a autoridade nacional da pesca 

em águas oceânicas e de transição. Executa políticas de pesca, aquicultura, indústria 

transformadora e de outras com elas conexas. Coordena, programa e executa, em 

articulação com os demais serviços, organismos e entidades, a fiscalização e controlo da 

pesca marítima, da aquicultura e das actividades conexas, no âmbito da política de 

gestão e conservação de recursos, bem como a certificação profissional do sector das 

pescas. 

 

A Autoridade Florestal Nacional (AFN) é o organismo com responsabilidade na gestão 

da pesca em águas interiores nacionais. Promove a exploração sustentável dos recursos 

aquícolas das águas interiores. Formula políticas aquícolas para as águas interiores, 

coordena as respectivas acções de desenvolvimento e promove a execução de estudos de 

carácter técnico-científico relacionados com a gestão de habitats e da fauna aquícola. 

 

O Instituto da Água, I.P. (INAG, I.P.), é um organismo central com jurisdição sobre 

todo o território nacional. Prossegue as atribuições do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, sob superintendência e 

tutela do respectivo ministro. Como Autoridade Nacional da Água, tem por missão 

propor, acompanhar e promover a execução da política nacional no domínio dos 

recursos hídricos, de forma a assegurar a sua gestão sustentável, bem como garantir a 

efectiva aplicação da Lei da Água. 

 

As Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH, I.P.) são as entidades 

governamentais portuguesas, a nível de região hidrográfica, que prosseguem atribuições 

de gestão das águas, incluindo o respectivo planeamento, licenciamento e fiscalização. 

Aos seus órgãos, juntamente com a Autoridade Nacional da Água, cabe exercer as 

competências previstas na Lei da Água (Directiva 2000/60/CE). A ARH do Norte 

abrange as Regiões Hidrográficas RH1, RH2 e RH3; a ARH do Centro abrange a RH4; 

a ARH do Tejo abrange a RH5; a ARH do Alentejo abrange a RH6 e RH7; e a ARH do 

Algarve abrange a RH8. 

 

O Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) prossegue 

atribuições do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, sob superintendência e tutela do respectivo ministro. O 

ICNB tem por missão propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de 

conservação da natureza e da biodiversidade e a gestão das áreas protegidas, visando a 

valorização e o reconhecimento público do património natural. 
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3.1.2 Unidades de Gestão 

 

Portugal está incluído na área de pesca IXa do Conselho Internacional de Exploração do 

Mar (ICES/CIEM) (Figura 3.1). 

 

O território nacional continental é a unidade principal de gestão da enguia-europeia, 

tendo por base as informações recolhidas ao nível das regiões hidrográficas (definidas 

de acordo com a Directiva 2000/60/EC, Decreto-Lei n.º 347/2007). As águas costeiras e 

de transição do território continental português serão geridas no âmbito do plano 

nacional agora definido. 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 – Mapa indicando a área de pesca ICES em que 

a costa de Portugal continental está incluída (Fonte: ICES). 

 

 

 

 

3.2 Descrição das Regiões Hidrográficas 

 

Nos termos do n.º 2 do artigo 3º da Lei da Água, a região hidrográfica é considerada a 

unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia 

hidrográfica, entendimento motivado pela especificidade portuguesa de país de jusante 

para cinco das maiores bacias hidrográficas da Península Ibérica em cujos espaços se 

localiza a maioria do território nacional. 

 

No quadro da especificidade das bacias hidrográficas, dos sistemas aquíferos nacionais 

e das bacias compartilhadas com Espanha foram criadas 8 regiões hidrográficas (RH) 

em Portugal Continental: região hidrográfica do Minho e Lima (RH1), região 

hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), região hidrográfica do Douro (RH3), região 

hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4), região hidrográfica do 

Tejo (RH5), região hidrográfica do Sado e Mira (RH6), região hidrográfica do Guadiana 

(RH7) e região hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8). 
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A delimitação das regiões hidrográficas internacionais abrange as bacias hidrográficas 

compartilhadas com o Reino de Espanha e as águas costeiras e de transição dos rios 

Minho e Guadiana localizadas no território português. 

 

A delimitação das regiões hidrográficas, é efectuada pelas linhas georreferenciadas 

definidas no mapa da figura 3.2.1, constituídas pelas seguintes massas de água: 

 

 RH1 – Minho e Lima 

Bacias hidrográficas (BH) dos rios Minho e Lima localizadas no território de Portugal, e 

as BH do rio Âncora, do rio Neiva e das ribeiras da costa localizadas entre as BH 

anteriores. 

 RH2 – Cávado, Ave e Leça 

BH das ribeiras da costa entre o limite sul da BH do rio Neiva e o limite norte da BH do 

rio Cávado e os respectivos espaços localizados entre estas bacias; BH do rio Cávado, 

do rio Ave, do rio Leça, das ribeiras da costa localizadas entre as BH anteriores e os 

espaços localizados entre estas bacias; BH das ribeiras da costa localizadas entre o 

limite sul da BH do rio Leça e o limite norte da BH do rio Douro e os respectivos 

espaços localizados entre estas bacias. 

 RH3 – Douro 

BH do rio Douro localizado no território de Portugal, e as BH das ribeiras da costa entre 

o limite sul da BH do rio Douro e o limite norte da BH do rio Vouga e os respectivos 

espaços localizados entre estas bacias. 

 RH4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 

BH do rio Vouga, do rio Mondego, do rio Lis e as bacias endorreicas localizadas no seu 

interior, BH das ribeiras da costa compreendidas entre as BH anteriores e os espaços 

localizados entre estas bacias, e BH das ribeiras da costa entre o limite sul da BH do rio 

Lis e o cabo Raso e os respectivos espaços localizados entre estas bacias. 

 RH5 – Tejo 

BH das ribeiras da costa entre o cabo Raso e o limite norte da BH do rio Tejo e os 

respectivos espaços localizados entre estas bacias, BH do rio Tejo localizada em 

território de Portugal, e BH das ribeiras da costa entre o limite sul da BH do rio Tejo e o 

limite norte da BH do rio Sado e os respectivos espaços localizados entre estas bacias. 

 RH6 – Sado e Mira 

BH do rio Sado, do rio Mira, das ribeiras da costa compreendidas entre as BH anteriores 

e os espaços localizados entre estas bacias, BH das ribeiras da costa entre o limite sul da 

BH do rio Mira e o limite norte da BH da ribeira de Odeceixe e os respectivos espaços 

localizados entre estas bacias. 

 RH7 – Guadiana 

BH do rio Guadiana, localizada em território de Portugal, BH das ribeiras de costa 

localizadas entre o limite sul da BH do rio Guadiana e o limite norte e leste da BH da 

ribeira de Almargem e os respectivos espaços localizados entre estas bacias. 

 RH8 – Ribeiras do Algarve 

BH das ribeiras da costa entre o limite norte da BH da ribeira de Odeceixe e o limite sul 

da BH do rio Guadiana e o limite leste da BH da ribeira de Almargem e os respectivos 

espaços localizados entre estas bacias. 
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Figura 3.2 – Mapa com a delimitação das regiões hidrográficas de Portugal Continental 

(Fonte: INAG). 
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3.3 Tipos de habitats 
 

A enguia-europeia ocorre praticamente em todos os tipos de ecossistemas aquáticos, 

tanto dulciaquícolas, como salobros ou marinhos. As massas de água continentais 

(salobras e dulciaquícolas) de carácter permanente constituem o principal habitat da 

espécie, podendo, contudo, surgir em qualquer curso de água doce que desague no mar, 

mesmo num sistema temporário. O Oceano Atlântico constitui uma rota de migração, 

quer para os reprodutores que se dirigem para o Mar dos Sargaços, quer para as larvas 

que migram para as massas de água continentais (Cabral et al., 2005). 

 

Estudos efectuados em Portugal sobre a abundância de enguia-europeia indicam que a 

espécie apresenta normalmente elevado número de indivíduos nas zonas médias dos 

estuários, e um decréscimo na densidade para montante (Domingos, 2003; Costa et al., 

2008). De facto, a distância à foz é um dos factores que condiciona a abundância e 

dimensão das enguias, cada vez maiores e em menor densidade nos locais mais a 

montante das bacias hidrográficas (Domingos, 2003). A espécie é rara próximo da 

embocadura dos estuários e vestigial nas zonas costeiras adjacentes (Costa et al., 2008), 

enquanto as rias e lagoas costeiras são um habitat importante para a espécie, 

nomeadamente a ria de Aveiro (Rebelo, 1992), a Lagoa de Óbidos (Gordo & Cabral, 

2001) e a Lagoa de Santo André (Beja et al., 2005). 

 

As massas de água identificadas no âmbito da caracterização das Regiões Hidrográficas 

(Artº 5º da DQA, actualizada posteriormente para o Artº 8 - Programas de 

Monitorização do Estado das Águas) das categorias rios, massas de água fortemente 

modificadas – albufeiras (HMWB-Albufeiras), águas de transição e costeiras, nas 8 

regiões hidrográficas continentais apresentam-se na Figura 3.2 e Tabela 3.1. A RH do 

Tejo (RH5) é a maior região hidrográfica portuguesa e a RH do Minho e Lima (RH1) a 

menor região hidrográfica, com uma área total de 2 429 559,9 ha e 297 951,8 ha, 

respectivamente. A maior área de rio (área da bacia das massas de água) e águas de 

transição encontra-se na RH do Tejo, correspondendo esta última ao estuário do rio 

Tejo. A maior área de lagoas costeiras, correspondente à Ria Formosa e Ria do Alvor, 

encontra-se na RH8. 
 

Tabela 3.1 – Área (ha) em cada região hidrográfica, discriminando as categorias de 

massas de água: rios (área das bacias das massas de água), águas costeiras, águas de 

transição e massas de água fortemente modificadas – albufeiras (Fonte: INAG). 

 

Região 

Hidrográfica 
Rios 

Águas costeiras 

Águas 

transição 

HMWB 

Albufeiras 
Área total Águas 

costeiras 

abertas 

Lagoas 

costeiras 

RH1 286 737,0 5 712,9 0,0 3 898,5 1 603,4 297 951,8 

RH2 282 003,9 22 178,5 0,0 744,0 4 147,5 309 073,9 

RH3 2 080 330,3 36 162,4 0,0 728,8 8 626,4 2 125 848,0 

RH4 1 249 822,7 309 050,9 837,3 12 974,2 2 629,6 1 575 314,7 

RH5 2 340 045,1 38 007,7 160,4 36 750,6 14 596,1 2 429 559,9 

RH6 839 494,8 206 189,3 216,7 21 702,7 9 311,5 1 076 914,9 

RH7 1 450 148,8 1 717,2 0,0 3 579,4 31 453,5 1 486 898,9 

RH8 305 425,4 167 209,9 9 170,9 864,6 728,8 483 399,6 

TOTAL 8 834 007,9 786 228,7 10 385,2 81 243,0 73 096,9 9 784 961,7 
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4. PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS À ENGUIA-EUROPEIA EM 

PORTUGAL 

 

Os efectivos de enguia têm vindo a diminuir drasticamente em toda a sua área de 

distribuição continental condicionando a sustentabilidade das pescarias e os limites de 

segurança biológicos (ICES, 2006; 2007). Embora algumas das causas deste decréscimo 

estejam associadas a processos naturais, como as alterações climáticas e consequentes 

modificações nas correntes oceânicas, os principais constrangimentos à espécie ocorrem 

nas fases de desenvolvimento continental, resultado de variadas acções antropogénicas 

directas (Domingos, 2003; Neto, 2008). 

A redução e destruição do habitat, a construção de obstáculos que impossibilitam os 

fenómenos migratórios, a sobrepesca e a poluição doméstica e industrial, são apontados 

como os principais factores de ameaça à enguia-europeia. Outros factores são ainda 

indicados como tendo um impacto negativo sobre a espécie, sendo mais relevante o 

parasitismo por Anguillicola crassus, considerado como uma ameaça para a espécie, e a 

predação, este último menos importante. 

 

 

4.1 Barreiras à migração 

 

A construção de barragens para fins múltiplos tem contribuído para uma redução do 

habitat disponível para enguia nas águas continentais, não só em Portugal, mas por toda 

a Europa (Domingos, 2003). Estes e outros tipos de obstáculos físicos dificultam a livre 

circulação dos peixes e traduzem-se, entre outros impactos negativos, em alterações na 

estrutura da população e mortalidade directa.  

 

Observa-se comummente uma concentração de indivíduos imediatamente a jusante dos 

obstáculos, provavelmente em resultado da dificuldade e/ou impossibilidade de 

progredir para montante (Costa et al., 1993; 2008). Esta concentração representa um 

constrangimento à espécie já que implica uma maior competição por habitat e alimento, 

podendo ainda reflectir-se numa alteração da proporção dos sexos em desfavor das 

fêmeas, o que acarreta uma redução da biomassa desovante (Domingos, 2003). 

Por seu turno, a redução e a regularização dos caudais, decorrentes da presença de 

empreendimentos hidroeléctricos, conduzem a alterações ambientais nos cursos de 

água, que podem prejudicar a migração para montante das angulas (Domingos, 2003). 

A dificuldade da migração das enguias prateadas para jusante é outra das causas para o 

declínio das populações, em particular nos cursos de água que possuem barragens 

hidroeléctricas. De facto, o funcionamento das turbinas destas infra-estruturas tende a 

provocar na enguia taxas de mortalidade superiores na passagem para jusante, 

comparativamente a outras espécies de peixe (ICES, 2007). 

 

Em Portugal Continental todas as regiões hidrográficas possuem obstáculos à livre 

circulação dos peixes, não constituindo a enguia uma excepção (Tabela 4.1 e Figuras 

4.1 a 4.3). 
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Tabela 4.1 – Número de obstáculos em cada uma das regiões 

hidrográficas de Portugal Continental (Fonte: INAG). 

 

Região Hidrográfica 
Nº Obstáculos 

(barragens, açudes) 

RH1 – Minho e Lima 6 

RH2 – Cávado, Ave e Leça 15 

RH3 – Douro 69 

RH4 – Vouga, Mondego, Lis e Rib Oeste 34 

RH5 – Tejo 54 

RH6 – Sado e Mira 25 

RH7 – Guadiana 29 

RH8 – Ribeiras do Algarve 4 

TOTAL 236 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.1 – Localização das principais barragens nas regiões hidrográficas RH1 e RH2 

(Fonte: INAG). 
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Figura 4.2 – Localização das principais barragens nas regiões hidrográficas RH3, RH4, 

RH5 e RH6 (Fonte: INAG). 
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Figura 4.3 – Localização das principais barragens nas regiões hidrográficas RH7 e RH8 

(Fonte: INAG). 
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Para a quantificação da área de habitat com livre acesso para a enguia-europeia foram 

utilizados, como informação de base, os dados produzidos no âmbito da implementação 

da Directiva Quadro da Água em Portugal e reportados à Comissão Europeia para dar 

resposta ao Artº 5º da DQA (Caracterização das Regiões Hidrográficas) e Artº 8º 

(Programas de Monitorização do Estado das Águas). No entanto, para efeitos do 

presente PGE, as designações utilizadas em termos de tipos de habitats disponíveis não 

correspondem totalmente às designações constantes na DQA no que diz respeito às 

categorias de massas de água. O habitat fluvial corresponde apenas às massas de água 

com livre acesso para colonização pela enguia-europeia, ou seja, habitat de livre acesso, 

e as águas de transição e lagoas costeiras correspondem às categorias identificadas no 

âmbito da caracterização das Regiões Hidrográficas (baseada no Artº 5º da DQA, 

actualização posterior pelo Artº 8). 

 

Apenas 3,8% da extensão total dos sistemas aquáticos portugueses são de livre acesso 

para a enguia-euopeia (Tabela 4.2 e Figura 4.4). A região hidrográfica do Douro (RH3) 

apresenta as maiores restrições, com apenas 0,3 % da sua extensão total livre de 

obstáculos, enquanto a região hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) apresenta as 

menores restrições com acesso livre a 13,2 % da sua extensão total.  

 

O habitat com livre acesso para a enguia-europeia em todo o território é de 104 150,5 

ha, representando os estuários, lagoas costeiras e rias a maior área (88%). A região 

hidrográfica do Tejo (RH5) apresenta maior disponibilidade de habitat, por oposição à 

região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), que propicia a menor área disponível 

a nível nacional. 
 

 

 

Tabela 4.2 – Extensão (km) e área (ha) de habitat com livre acesso para a enguia em cada 

região hidrográfica, descriminando as categorias de massas de água: rios e lagoas 

costeiras e águas de transição (estuários e rias), com base em dados de amostragens 

ocorridas entre 1995 e 2007 (Fonte: AFN). 

 
 

RIOS 1 
Lagoas 

Costeiras e 

Águas de 

Transição 

(ha) 2 

Habitat livre 

– total (ha) Extensão 

total (km) 

Extensão livre 

(km) 

Extensão 

livre (%) 

Habitat livre 

(ha) 

RH1 1 211 137 11,3 2 751,0 3 898,5 6 649,5 

RH2 223 13 6,0 90,1 744,0 834,1 

RH3 11 180 35 0,3 698,8 830,8 1 529,6 

RH4 7 756 515 6,6 1 136,2 13 811,5 14 947,7 

RH5 15 545 565 3,6 5 982,4 36 911,0 42 893,4 

RH6 6 365 402 6,3 728,4 21 919,4 22 647,8 

RH7 9 005 108 1,2 905,4 3 579,4 4 484,8 

RH8 1 590 209 13,2 128,1 10 035,5 10 163,6 

TOTAL 52 874 1 985 3,8 12 420,3 91 730,2 104 150,5 

 
(1) O valor de habitat livre é obtido através do produto entre a extensão de rio livre (km) e a largura média 

do rio (km) até ao primeiro obstáculo. 

(2) Os sistemas que integram esta categoria (estuários, rias e lagoas costeiras) são na sua totalidade de acesso 

livre. 
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Figura 4.4 – Mapa com a localização dos habitats disponíveis para a enguia-

europeia em Portugal Continental (Fonte: AFN). 
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Os dispositivos de passagem para peixes surgem como medidas minimizadoras dos 

impactes negativos decorrentes da construção de açudes ou barragens. 

 

A intervenção da Autoridade Florestal Nacional, no que diz respeito às passagens para 

peixes, está prevista pela Lei da Pesca nas Águas Interiores e, especificamente, no que 

diz respeito à implantação de infra-estruturas hidráulicas, pelo Decreto-Lei n.º 226-

A/2007 de 31 de Maio, que determina, no artigo 15.º n.º1 alínea c), a emissão de título 

de implantação de infra-estruturas hidráulicas carece de parecer favorável da AFN, 

relativamente aos dispositivos de passagens para peixes. Desta forma, os 

açudes/barragens a construir deverão ser munidos de dispositivo de passagem para 

peixes, sempre que esta seja uma medida que se considere mitigadora dos impactes 

negativos da obra (Santo, 2005). 

 

A partir da década de 1990, verificou-se um aumento no número de passagens para 

peixes, a par do aumento no número de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos 

(Figura 4.5). Desde então, construíram-se a maior parte dos dispositivos de passagem 

para peixes existentes actualmente em Portugal, a sua maioria do tipo bacias sucessivas 

(Santo, 2005). 

 

 
 

Figura 4.5 – Evolução do número de açudes/barragens e do número de 

passagens para peixes em Portugal (Santo, 2005). 
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Os efeitos ecológicos da construção de aproveitamentos mini-hídricos nos ecossistemas 

fluviais, assim como a caracterização das populações piscícolas associadas a estes e o 

modo como são afectadas, é um assunto ainda pouco aprofundado em Portugal, (Reis & 

Santos, 1999). 

 

O estudo elaborado por Ferreira et al. (2000) sobre as populações piscícolas a montante 

e a jusante de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos conclui que a maioria das 

passagens para peixe se encontram em condições inadequadas ou deficitárias de 

funcionamento.  

Mais recentemente, Santo (2005) refere que, em Portugal, uma parte significativa dos 

dispositivos existentes apresenta factores limitantes à sua eficácia, relacionados com 

problemas de concepção e de manutenção.  

 

A eficácia das passagens existentes para a enguia, em particular, foi avaliada por 

Ferreira et al. (2000), que referem a existência de diferenças significativas entre a 

abundância de enguia a jusante e montante de pequenos aproveitamentos 

hidroeléctricos. 

 

Santo (2005) refere ainda que a reduzida capacidade de natação da enguia, que atinge 

um máximo de 0,6-0,9 m/s nos indivíduos com dimensões entre os 10 cm e os 40 cm, é 

bastante limitante na passagem de zonas rápidas. Embora a enguia tenha a capacidade 

de encontrar pequenas secções de escoamento com menor velocidade, a autora relembra 

que estas zonas são praticamente inexistentes nas passagens para peixes convencionais, 

sugerindo a construção de passagens especiais para enguias, que tirem partido da 

capacidade de reptação destes peixes. 

 

A figura 4.4 evidencia as limitações da enguia na migração para montante e jusante, 

ilustrando as restrições à ocupação do habitat nas massas de água nacionais, já que 

poucos são os obstáculos transponíveis, na maioria dos casos com uma eficácia 

reduzida. 

 

 

Apenas 3,8 % da extensão total dos sistemas aquáticos portugueses são de livre acesso à 

enguia-europeia, o que representa uma área de habitat de acesso livre de 104 150,5 ha 

em todo o território. Na realidade, a redução do habitat da enguia-europeia devido à 

presença de obstáculos intransponíveis é um dos principais factores de constrangimento 

à espécie em Portugal, e será um aspecto fundamental a ter em consideração no PGE. 
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4.2. Exploração do recurso 
 

Em Portugal a enguia-europeia é um importante recurso piscícola, especialmente em 

estuários e lagoas costeiras. Nos cursos de água doce são capturadas em menores 

quantidades, contudo, à excepção de alguns migradores anádromos, é a espécie com 

maior valor comercial, e o facto de estar presente durante todo o ano nesses cursos de 

água tornou-a num alvo de pesca apetecível e de apreciação gastronómica (Domingos, 

2003). 

 

É uma espécie tradicionalmente explorada em Portugal, apresentando elevado valor 

gastronómico, o qual condiciona a procura e consequentemente a pesca. Os indivíduos 

mais apreciados situam-se entre os 20 e os 25 cm, embora seja também consumida com 

maiores dimensões (Domingos, 2003), não havendo distinção entre enguia amarela ou 

prateada. 

 

A partir da década de 1980 a pesca do meixão, na área de jurisdição marítima, 

especialmente nos estuários dos principais rios portugueses, despertou também o 

interesse dos pescadores e de furtivos, devido ao elevado preço a que é vendido. A 

pesca dos adultos (enguia amarela e prateada) tem particular importância em alguns 

sistemas lagunares costeiros, como é o caso da Lagoa de Santo André e de Óbidos, e a 

Ria de Aveiro (Domingos, 2003). 

 

 

4.2.1 Legislação  
 

4.2.1.1 Enquadramento Legislativo Geral 

 

Pesca Profissional na área de Jurisdição da DGPA 

 

Em Portugal Continental, a pesca de mar (águas oceânicas e interiores marítimas) e de 

rio sob influência das marés (águas interiores não marítimas), está sob a jurisdição da 

DGPA, e está regulamentada através do Decreto Regulamentar nº 43/87, na redacção 

dada pelo Decreto Regulamentar nº 7/2000. Tendo em conta a existência de áreas com 

marcada especificidade local, através do artigo 59º, ficou previsto o estabelecimento de 

normas reguladoras do exercício da pesca. Com base neste artigo foram estabelecidos 

regulamentos de pesca específicos para 10 massas de água: Rio Lima, Rio Cávado, Rio 

Douro, Ria de Aveiro, Rio Mondego, Bacia de São Martinho do Porto, Lagoa de 

Óbidos, Rio Tejo, Rio Sado e Ria Formosa. 

 

O Rio Minho, por ser um rio internacional, rege-se por um regulamento com premissas 

diferentes das que deram origem aos regulamentos das restantes bacias hidrográficas, 

sendo permitida a utilização de algumas artes que estão proibidas noutras regiões. O 

Decreto nº 8/2008 aprova e publica o regulamento em vigor neste rio, resultado de 

negociações entre Portugal e Espanha. 

 

No Rio Guadiana, embora ainda não tenham sido estabelecidas regras de gestão, está 

em curso a discussão sobre o regulamento adequado, através da Comissão Internacional 

de Limites, por se tratar de um rio internacional. 
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Pesca Profissional na área de Jurisdição da AFN 

 

A Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1959, estabelece o regime jurídico para o exercício da 

pesca nas águas interiores não submetidas à jurisdição da autoridade marítima, públicas 

e particulares, as quais se encontram sob jurisdição da AFN. Neste caso, a pesca está 

regulamentada pelo Decreto n.º 44623, de 10 de Outubro de 1962, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n.º 312/70, de 6 de Julho e pela Lei n.º 30/2006, de 11 de 

Julho, Decreto Regulamentar n.º 18/86, de 20 de Maio, e pela Portaria n.º 252/2000, de 

11 de Maio, actualizada pela Portaria n.º 544/2001, de 31 de Maio, e pela portaria n.º 

794/2004, de 12 de Julho. 

O Decreto n.º 30/88, de 8 de Setembro, estabelece as normas para o exercício da pesca 

nos troços fluviais que servem de fronteira entre Portugal e Espanha, com excepção do 

troço internacional do rio Minho, onde é regulada pelo referido Decreto nº 8/2008, de 9 

de Abril, e da zona sob jurisdição marítima do rio Guadiana, cujo regulamento se 

encontra em discussão. 

 

 

4.2.1.2 Zonas de pesca profissional e licenças de pesca 

 

Área de Jurisdição da DGPA 

 

Nas águas de jurisdição marítima foram estabelecidas 10 zonas de pesca com 

regulamento próprio, no Rio Lima, Rio Cávado, Rio Douro, Ria de Aveiro, Rio 

Mondego, Bacia de São Martinho do Porto, Lagoa de Óbidos, Rio Tejo, Rio Sado e Ria 

Formosa (Figura 4.6).  

 

Nas águas oceânicas e interiores marítimas as licenças de pesca são emitidas pela 

DGPA, ao abrigo dos artigos 70º e seguintes do DR nº 43/87, na redacção dada pelo DR 

nº 7/2000. A licença de pesca atribuída a uma embarcação define quais as artes que a 

mesma pode utilizar. 

 

Os registos e licenciamentos de pesca no rio Minho estão a cargo da Capitania do Porto 

de Caminha (Portugal) e Comandancia Naval del Miño (Espanha). São estes 

organismos que estabelecem conjuntamente o calendário dos períodos hábeis e artes 

permitidas, tendo por base o Decreto nº 8/2008. 

 

 

Área de Jurisdição da AFN 

 

Para efeitos de pesca, as águas interiores do domínio público, submetidas ao regime 

estabelecido pela Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1959, classificam-se em: águas livres, 

zonas de pesca reservada e concessões de pesca. Nas águas livres pode praticar-se a 

pesca desportiva e profissional, e nas zonas de pesca reservada e concessões de pesca só 

é permitida a pesca desportiva nos termos dos respectivos regulamentos. 

A pesca profissional pode ser praticada nos locais definidos pela Portaria n.º 252/200, 

de 11 de Maio, actualizada pela Portaria n.º 544/2001, de 31 de Maio, e pela portaria n.º 

794/2004, de 12 de Julho, nas Zonas de Pesca Profissional (ZPP - constituídas ao abrigo 

do disposto na alínea d) do artº 31º do Decreto nº 44623, tendo em atenção as 

características específicas de cada curso de água e as especificidades sócio-culturais de 



Principais constrangimentos à enguia-europeia em Portugal 

 - 21 - 

cada região) e ainda nos troços fronteiriços, de acordo com o Decreto-Lei n.º 316/81, de 

26 de Novembro e Decreto n.º 30/88, de 8 de Setembro. 

As ZPP são sujeitas a regulamento próprio, o qual estabelece as regras de gestão e 

exploração adequadas a cada pesqueiro e tem em conta a especificidade dos métodos de 

pesca tradicionalmente usados na região. Estão criadas 10 Zonas de Pesca Profissional, 

localizadas nos rios Lima, Cávado, Vouga, Mondego, Tejo, Almonda e Guadiana 

(Figura 4.6), as quais são geridas pela AFN. 

 

Nas águas interiores submetidas ao regime estabelecido pela Lei nº 2097, de 6 de Junho 

de 1959 (que será brevemente revogada aquando da entrada em vigor da Lei nº 7 /2008 

de 15 de Fevereiro), ou seja, águas fora da jurisdição da autoridade marítima, as 

licenças de pesca são emitidas pela Autoridade Florestal Nacional (AFN) ao abrigo do 

disposto nos artigos 52º, 54º e 58º do Decreto nº 44623, de 10 de Outubro de 1962. 

As licenças de pesca profissional são anuais (ano civil) e têm validade territorial 

regional (Norte: águas interiores a norte do rio Douro, inclusive; Centro: águas 

interiores entre os rios Douro e Tejo, inclusive; Sul: águas interiores a sul do rio Tejo, 

inclusive), circunscrita às massas de água definidas na Portaria nº 252/2000, de 11 de 

Maio, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 544/2001, de 31 de Maio. 

As licenças de pesca profissional são individuais ou colectivas (as quais permitem 

pescadores auxiliares) sendo emitidas em nome pessoal do pescador, não estabelecendo 

qualquer relação com as espécies capturadas, artes usadas, embarcações utilizadas, nem 

com o local exacto onde o pescador exerce a actividade.  

Para o exercício da pesca nas ZPP são necessárias ainda licenças especiais, definidas 

anualmente por edital, onde constam os custos e forma de atribuição, a lista das espécies 

que podem ser capturadas, respectivos períodos de pesca e dimensões mínimas, número 

máximo de exemplares a capturar por pescador e por dia, número de aparelhos e 

características dos mesmos, dimensões mínimas das malhagens, etc. 

As licenças de pesca especial para o exercício da actividade nas ZPP estão limitadas em 

número em algumas zonas: no Rio Lima – máximo de 110 licenças; no Rio Cávado – 

máximo de 50 licenças; no Médio Mondego – máximo de 14 licenças; e no Rio 

Guadiana máximo de 20 licenças. 
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Figura 4.6 – Localização das Zonas de Pesca Profissional no território português 

continental. Estão indicados, para cada caso, as portarias que regulam a actividade da 

pesca em cada local. 
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4.2.1.3 Artes de Pesca 

 

As artes utilizadas nas zonas de pesca anteriormente indicadas foram estabelecidas 

tendo em conta a existência de áreas com marcada especificidade local (Tabela 4.3). A 

pesca da enguia amarela e prateada é efectuada sobretudo com galrichos ou nassas 

(Figura 4.7) e chinchorro (Figura 4.8), e o meixão é capturado com tela e rapeta (Figura 

4.9) (actualmente autorizadas apenas no rio Minho). 
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Tabela 4.3 – Legislação aplicável à pesca da enguia nas regiões hidrográficas de Portugal Continental: períodos de pesca, artes de pesca, malhagens das 

redes e dimensões mínimas de captura nas áreas de Jurisdição da Direcção Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) e Autoridade Florestal Nacional 

(AFN). 
 

Região 

Hidrog. 
Local 

Legislação aplicável Período de pesca autorizado Artes de Pesca autorizadas Malhagens das redes 
Dimensões mínimas de 

captura 
Limite do nº de licenças 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição  

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

RH1 

Rio Minho 

(Cap.Caminha) 

Decreto 

8/2008 de 9 
Abril 

n.a. Todo o ano n.a. 

Enguieira, 

palangres e 
espinhéis, 

Rapeta, Tela, 

Botirão, Cana e 
linhas 

n.a. 

Rapeta - 2 
a 5mm, 

Enguieira 

30mm 

n.a. 20 cm n.a. n.a. n.a. 

Rio Lima 
Portaria 

nº561/90 de 

19 Julho 

Portaria 

nº929/99 de 

20 de 
Outubro 

Todo o ano 
Todo o ano 

excepto 1 dia 

por semana 

Minhocada, 
resulho ou 

romilhão, 

botilhão, 
palangre e cana 

e linha de mão 

Tresmalhos e 
cana e linha 

de mão 

Botilhão -

100mm 
30 mm 22 cm 20 cm n.a 110 

RH2 Rio Cávado 

Portaria 

nº565/90 de 
19 Julho 

Portaria 

nº159/99 de 
9 de Março 

Todo o ano 

Todo o ano 

excepto 1 dia 
por semana 

Minhocada, 

resulho ou 

romilhão 
palangre e cana 

e linha de mão 

Nassas, 
tresmalhos, 

cana e linha 

de mão 

n.a. 30 mm 22 cm 22 cm n.a 50 

RH3 Rio Douro 

Portaria 

nº568/90 de 
19 Julho 

Decreto 

nº44623 de 

10 de 
Outubro de 

1962 

Todo o ano Todo o ano 

Minhocada,  

resulho ou 

romilhão, 
palangre e cana 

e linha de mão 

Redes de 
emalhar, 

cana e linha 

de mão 

n.a. 30 mm 22 cm 20 cm n.a sem limite 

RH4 

Ria de Aveiro 
Portaria 

nº563/90 de 

19 Julho 

n.a. Todo o ano n.a. 

Galrichos, 
chinchorro,serte

la remolhão, 

minhoqueiro , 

palangre e cana 

e linha de mão 

n.a. 

Galricho -

20mm, 

Chinchorro

-20mm 

n.a. 22 cm n.a. n.a n.a. 

ZPP Vouga n.a. 

Portaria 
nº1080/99 de 

16 de 

Dezembro 

n.a. Todo o ano n.a. 

Galricho, 
tresmalho, 

cana e linha 

de mão 

n.a. 

galricho - 
20mm; 

tresmalhos 

- 30mm 

22 cm 22 cm n.a sem limite 
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Região 

Hidrog. 
Local 

Legislação aplicável Período de pesca autorizado Artes de Pesca autorizadas Malhagens das redes 
Dimensões mínimas de 

captura 
Limite do nº de licenças 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição  

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

RH4 

Rio Mondego e 

ZPP Baixo 

Mondego 

Portaria 

nº564/90 de 

19 Julho 

Portaria 

nº164/99 de 

10 de Março 

Todo o ano Todo o ano 
palangre e cana 
e linha de mão 

Enguieira, 

tresmalho, 
cana e linha 

de mão 

n.a. 30 mm 22 cm 22 cm n.a sem limite 

ZPP Médio 

Mondego 
n.a. 

Portaria 

nº84/2003 de 
22 de Janeiro 

n.a. Todo o ano n.a 

Sertela, 
tresmalho, 

cana e linha 

de mão 

n.a. 15 mm n.a. 22 cm n.a. 14 

Bacia de S.M. 
do Porto 

Portaria 

nº566/90 de 

19 Julho 

n.a. Todo o ano n.a. 
Palangre e cana 
e linha de mão 

n.a.  n.a. 22 cm n.a. n.a n.a. 

Lagoa de 

Óbidos 

Portaria 
nº567/90 de 

19 Julho 

n.a. Todo o ano n.a. 

Galricho, 

chinchorro, 

cana e linha de 

mão 

n.a. 

Galricho -

20mm, 

Chinchorro

-20mm 

n.a. 22 cm n.a. n.a n.a. 

RH5 

Rio Tejo 
fora das ZPP 

Portaria 

nº569/90 de 

19 Julho  

Decreto 
nº44623 de 

10 de 

Outubro de 
1962 

Todo o ano Todo o ano 

Galricho ou 

nassas, palangre 
e cana e linha 

de mão 

Tresmalhos e 

cana e linha 

de mão 

Galricho -
20mm 

30 mm 22 cm 20 cm n.a sem limite 

ZPP Const. 
Barquinha 

n.a. 

Portaria 

nº461/2007 
de 18 de 

Abril 

n.a. Todo o ano n.a. 

Tranquete, 
remolhão, 

tresmalho, 

cana e linha 
de mão 

n.a. 

tranquete - 

20 mm; 
tresmalhos 

- 30 mm 

n.a. 20 cm n.a sem limite 

ZPP Ortiga n.a. 

Portaria 

nº444/2004 
de 30 de 

Abril 

n.a. Todo o ano n.a. 

Tresmalho, 
corda de 

anzóis, cana 

e linha de 
mão 

n.a. 30 mm n.a. 20 cm n.a sem limite 

Continuação tabela 4.3 
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Região 

Hidrog. 
Local 

Legislação aplicável Período de pesca autorizado Artes de Pesca autorizadas Malhagens das redes 
Dimensões mínimas de 

captura 
Limite do nº de licenças 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição  

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

Jurisdição 

DGPA 

Jurisdição 

AFN 

RH6 

Rio Sado 

Portaria 

nº562/90 de 
19 Julho 

Decreto 

nº44623 de 

10 de 
Outubro de 

1962 

Todo o ano Todo o ano n.a. 

Redes de 
emalhar, 

cana e linha 

de mão 

n.a. 30 mm 22 cm 20 cm n.a sem limite 

Lagoa de Santo 
André 

n.a. 

Portaria 

nº86/2004 de 

8 de Janeiro 

n.a. 

Durante o 

período em 

que não há 
comunicação 

com o mar 

(+/- 8 meses) 

n.a. 

Nassa, 

remolhão, 
cana e linha 

de mão 

n.a. 18 mm n.a. 22 cm n.a 45 

Rio Mira n.a. 

Decreto 

nº44623 de 
10 de 

Outubro de 

1962 

n.a. Todo o ano n.a. 

Redes de 

emalhar, 

cana e linha 
de mão 

n.a. 30 mm n.a. 20 cm n.a sem limite 

RH7 Rio Guadiana n.a. 

Portaria 

nº1274/2001 

de 13 de 

Novembro 

n.a. Todo o ano n.a. 

Nassas, 

anzolada, 

cana e linha 

de mão 

n.a. 15 mm n.a. 20 cm n.a 20 

RH8 Ria Formosa 

Portaria 

nº560/90 de 
19 Julho 

n.a. Todo o ano n.a. 

Murejonas, 

covos ou 

nassas, palangre 
e cana e linha 

de mão 

n.a. 

Murejonas
- 30mm, 

Covos-

30mm 

n.a. 22 cm n.a. n.a n.a. 

 

 

 

Continuação tabela 4.3 
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Os galrichos, também denominados nassas, enguieiras ou tranquetes (Figura 4.7), são 

armadilhas desmontáveis, constituídas por uma manga de rede, de pequena malhagem, 

montada num número variável de aros, revestidos de rede de pequena malhagem, 

interiormente com dois ou mais endiches em sequência, que se mantêm abertos com 

auxílio de cabos finos – guias; por vezes tem asa ou asas. A armadilha é fixa ao fundo 

por varas colocadas na extremidade do saco e em cada extremidade da(s) asa(s) (ou da 

boca – caso não tenha asas). O comprimento da manga, largura e altura da boca e 

dimensões da malha são variáveis e estão regulamentados em cada zona de pesca. 

 

 

 

 

   
1       2 

    
3       4 

 

Figura 4.7 – Artes de pesca para a captura de enguia: 1, 2 e 3 – Galricho; 4 – Nassa 

(Fonte: IPIMAR). 
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O chinchorro (Figura 4.8) ou chincha é uma rede envolvente lançada de bordo e alada 

para terra, constituída por um saco, que se continua por duas asas terminadas pelos 

calões, onde amarram os cabos de alar. O comprimento máximo de cada asa é de 25 m, 

do saco é 5 m e a malhagem mínima do saco é 20 mm. 

 

 

 
 

Figura 4.8 – Arte de pesca para a captura de enguia: 

Chinchorro (Fonte: IPIMAR). 

 

 

A rapeta (Figura 4.9), também denominada peneira, é um aro metálico com um 

diâmetro de 1 m a 1,5 m, com um saco de rede, ligado ao extremo de uma haste de 

madeira. A malha da rede mede entre 2 mm e 5 mm. 

A tela (Figura 6.1.2.3) é uma arte em forma de tronco de cone. A malha molhada não 

poderá ser inferior a 2 mm de lado. As dimensões não poderão ser superiores a: Relinga 

de chumbos – 15 m; Relinga de bóias – 10 m; Altura – 8 m; Boca – 2,5 m; 

Comprimento – 10 m. 
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1      2 

 

Figura 4.9 – Artes de pesca para a captura de enguia: 1 – Rapeta e tela; 2 – Tela (Fonte: 

IPIMAR). 

 

 

 

 

A minhocada (Figura 4.10), também denominada sertela, minhoqueiro, resulho, 

romilhão ou remolhão, é um conjunto de minhocas enfiadas numa linha e enroladas de 

forma a constituir um novelo, ligado a uma linha de pesca ou preso à extremidade de 

uma cana ou vara. 
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Figura 4.10 – Arte de pesca para a captura 

de enguia: Sertela (Fonte: IPIMAR). 

 

 

 

O aparelho de anzóis (Figura 4.11), também denominado palangre, espinhel, corda de 

anzóis, anzolada ou xaqueira, é um aparelho de anzóis apoitados, que é colocado no 

fundo ou mesmo enterrado. O número de anzóis é variável e está regulamentado em 

cada zona de pesca (Tabela 4.3). 

 

 

 

 
 

Figura 4.11 – Arte de pesca para a captura de enguia: Aparelho de 

anzóis (Fonte: IPIMAR). 
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4.2.1.4 Tamanho mínimo de captura 

 

As dimensões mínimas de captura da enguia foram estabelecidas tendo em conta a 

existência de áreas com marcada especificidade local, e oscilam entre 20 e 22 cm 

(Tabela 4.3). A Portaria n.º 27/2001, de 15 de Janeiro, fixa o tamanho mínimo de 

captura de enguia em 22 cm, nas águas oceânicas, interiores marítimas e interiores não 

marítimas. 

No rio Minho o tamanho mínimo de captura de enguia é 20 cm.  

Nas águas interiores fora da jurisdição da autoridade marítima o tamanho mínimo de 

captura varia entre 20 e 22 cm, consoante o regulamento específico de cada ZPP 

(Figura 4.6).  

 

 

4.2.1.5 Épocas de Pesca  

 

Nas zonas de pesca profissional a captura de enguia está autorizada ao longo de todo o 

ano, excepto nos rios Lima e Cávado nas áreas de jurisdição da AFN onde está interdita 

1 dia por semana, durante todo o ano, e na Lagoa de Santo André onde é autorizada 

apenas durante o período em que não há comunicação com o mar (Tabela 4.6). 

 

 

4.2.1.6 Pesca desportiva 

 

Área de Jurisdição da DGPA 

 

O Decreto-Lei n.º246/2000, de 29 de Setembro, na redacção actual, define o quadro 

legal da pesca dirigida a espécies marinhas, vegetais e animais, com fins lúdicos (sem 

fins comerciais), em águas oceânicas, interiores marítimas e interiores não marítimas. A 

pesca lúdica só pode ser exercida com linhas, as quais não podem ter mais que três 

anzóis, não podendo cada praticante utilizar mais que três linhas ou instrumentos de 

mão ou de arremesso. 

 

 

Área de Jurisdição da AFN 

 

Para poder exercer a pesca desportiva nas águas interiores sob jurisdição da AFN é 

obrigatório ser-se titular de licença geral de pesca, de âmbito nacional, regional (Norte: 

águas interiores a norte do rio Douro, inclusive; Centro: águas interiores entre os rios 

Tejo e Douro, inclusive; Sul: águas interiores a sul do rio Tejo, inclusive) ou concelhia.  

Os pescadores desportivos devem possuir licenças de pesca especiais para as zonas de 

pesca reservada e para as concessões de pesca, de acordo com os regulamentos próprios. 

Nas águas particulares (compete às Administrações de Região Hidrográfica proceder à 

determinação da natureza das águas) o exercício da pesca é direito exclusivo do 

proprietário, ficando, todavia, submetido à legislação da pesca nas águas interiores. 

No exercício da pesca desportiva em águas interiores sob jurisdição da AFN só podem 

ser utilizadas a cana e linha de mão, à excepção da pesca nas zonas de pesca reservada e 

nas concessões de pesca, onde só é permitido o uso da cana. Como elementos auxiliares 

da pesca desportiva, o pescador só poderá utilizar o gancho sem farpa (bicheiro), a rede-

fole (camaroeiro) e o laço, no caso especial da pesca ao salmão. 
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4.2.2 Estatísticas de pesca 

 

4.2.2.1 Licenças 

 

Área de Jurisdição da DGPA 

 

Entre 1998 e 2008 a DGPA emitiu, em média, 1478 licenças por ano, para artes de 

pesca utilizadas na captura de enguia amarela e prateada (Tabela 4.4). O galricho é a 

arte mais vulgarmente utilizada nessa pesca, embora o palangre tenha registado maior 

número de licenças neste período. Observou-se ao longo deste período um decréscimo 

de licenças atribuídas ao galricho, chinchorro e minhocada, especialmente na RH4 e em 

particular na Ria de Aveiro e na Lagoa de Óbidos, onde se exerce o maior esforço de 

pesca a esta espécie. 

A Capitania do Porto de Caminha emitiu no mesmo período uma média de 232 licenças 

para a pesca do meixão, realizada com tela e rapeta, registando-se também um 

decréscimo no número de licenças atribuídas, entre a safra de 1997/1998 e de 

2007/2008 (Tabela 4.4). 

 

 
Tabela 4.4 – Número de licenças para artes de pesca à enguia, atribuídas por região 

hidrográfica, entre 1998 e 2008 (Galr: galricho; Chinch: chinchorro; Minhoc: minhocada; 

Palang: palangre; Cana l/mão: cana e linha de mão) (Fonte: DGPA e Capitania do Porto 

de Caminha). 

 
Região 

Hidrográfica 

Arte de 

Pesca 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

RH1 

Tela e rapeta* 387 385 30 295 224 197 236 224 209 170 200 

Palang 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 

Can. l/ mão 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

RH2 
Palang 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cana l/ mão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RH3 

Galr 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Minhoc 4 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 

Palang 58 57 56 51 42 42 43 43 45 42 42 

Cana l/ mão 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 20 

RH4 

Galr 229 234 222 225 227 233 231 230 209 195 191 

Chinch 292 290 280 280 277 278 269 251 229 215 202 

Minhoc 206 208 205 206 205 209 206 215 209 202 197 

Palang 417 419 415 412 419 422 427 445 439 411 425 

Cana l/ mão 45 46 47 48 48 52 65 86 100 207 259 

RH5 

Galr 119 113 113 122 114 123 122 110 113 103 101 

Palang 391 371 356 357 338 362 380 362 367 350 356 

Cana l/ mão 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35 55 

RH6 
Palang 160 158 154 146 139 139 132 129 128 122 123 

Cana l/ mão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 

RH7 
Palang 20 53 52 56 57 57 54 53 51 50 51 

Cana l/ mão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

RH8 
Palang 70 66 63 62 65 66 74 80 92 90 93 

Cana l/ mão 1 1 1 1 1 4 8 16 25 25 38 
* As licenças para a pesca do meixão no rio Minho são atribuídas por safra (1 Novembro a 30 de Abril) e não por ano civil. 

Os dados referem-se à safra que se iniciou no ano anterior ao da data apresentada. 
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Área de Jurisdição da AFN 

 

O enquadramento legal da atribuição das licenças de pesca nas águas interiores sob 

jurisdição da AFN, não permite determinar com exactidão o esforço de pesca (nº de 

pescadores ou de artes de pesca) que incide sobre a enguia-europeia nestas águas.  

Na figura 4.12 apresenta-se o número de pescadores profissionais por concelho de 

residência para o ano de 2004, bem como as massas de água onde é permitida a pesca 

profissional, tendo sido emitidas nesse ano um total de 964 licenças,. Verifica-se que os 

pescadores profissionais se distribuem pelo país em função dos locais onde é possível a 

prática daquela actividade, sendo reduzido o número de pescadores profissionais que 

fazem grandes deslocações. 

Assim, a figura 4.12 dá uma boa imagem do esforço teórico de pesca profissional por 

região. No entanto, verifica-se que parte dos pescadores apenas pesca sazonalmente, em 

particular nos rios Lima, Cávado, Vouga, Mondego e Tejo, onde parte significativa da 

actividade é dirigida aos grandes migradores, lampreia, sável e savelha. 

 

 

 
 

 
Figura 4.12 – Número de pescadores profissionais, por concelho de residência, na área sob 

jurisdição da AFN (Fonte: AFN). 
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Relativamente à enguia-europeia, apesar de ser capturada em todas as massas de água 

em que ocorre, verifica-se ser uma actividade com particular importância apenas em 

certos cursos de água, tais como o Vouga, o Mondego, o Tejo, o Sado, o Mira e o 

Guadiana. Por outro lado, o número de pescadores profissionais que se dedica à pesca 

da enguia-europeia crê-se ser relativamente reduzido, quando comparado com o número 

total de pescadores, como se pode inferir pela comparação entre as figuras 4.4 e 4.12. 

 

 

Licenças de pesca lúdica e/ou desportiva 

 

A pesca lúdica (área Jurisdição DGPA) e/ou desportiva (área de Jurisdição da AFN) é 

dirigida a diversas espécies de peixes, não apresentando significado no que se refere à 

captura de enguia. As licenças atribuídas a nível nacional não traduzem o esforço de 

pesca dirigido à enguia, não sendo relevante a sua apresentação. 

 

 

4.2.2.2 Capturas nacionais 

 

4.2.2.2.1 Capturas de enguia de vidro 

 

Ao abrigo do artigo 54º do Decreto Regulamentar 7/2000, a pesca da enguia de vidro 

(meixão) está proibida em Portugal, excepto no rio Minho, conforme Decreto-Lei nº 

8/2008 de 9 de Abril. 

 

Entre 1974 e 1984, foram capturadas anualmente, em média, 24,4 toneladas. Neste 

período, o valor máximo de 50 toneladas foi declarado na época de 1980/81. No período 

entre 1985 e 1999, as capturas diminuíram para um valor médio de 9,5 toneladas, 

atingindo-se um pico de 15,2 toneladas em 1995. A partir do ano 2000 uma nova 

diminuição do valor médio anual foi registada (Figura 4.13). 

 

 

 
 

Figura 4.13 – Dados oficiais da pesca do meixão entre 1974 e 2007 no 

Rio Minho (Fonte: Antunes, 2008). 
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4.2.2.2.2 Pesca ilegal 

 

Em Portugal existe pesca ilegal de meixão, com fins comerciais, nas principais bacias 

hidrográficas, à excepção da BH do rio Minho, onde a pesca é legal. De uma maneira 

geral, não existe informação sobre este tipo de pesca, e a que existe é obtida 

directamente dos pescadores e comerciantes. É utilizada a tela com saco como arte de 

pesca, que pode estar permanentemente na água, causando um impacto considerável 

sobre a fauna piscícola. 

Esta actividade é punida com coima, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 383/98 de 27 de 

Novembro, registando-se um esforço das autoridades na sua fiscalização, tanto nas 

águas sob jurisdição da DGPA como nas águas sob jurisdição da AFN. 
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Embora não existam dados concretos sobre o impacto da pesca ilegal de meixão, a 

realidade é que esta actividade ilícita se realiza na maior parte das regiões hidrográficas 

portuguesas, e se encontra integrada numa rede de comércio internacional. A suspeita de que 

terá um impacto considerável nas populações de enguia e que representa um dos 

principais factores de constrangimento à espécie em Portugal, será um aspecto 

fundamental a ter em consideração no PGE. 
 

 

4.2.2.2.3 Capturas de enguia amarela e prateada 

 

Área de Jurisdição da DGPA 

 

O pescado fresco capturado nas águas sob jurisdição da DGPA (pesca costeira e pesca 

local) é obrigatoriamente entregue ou leiloado em lota, no correspondente porto de 

descarga (Figura 4.14). A pesca local é realizada com embarcações de comprimento 

fora a fora inferior a 9 m e realiza-se em águas oceânicas e águas salobras, e a pesca 

costeira é realizada com embarcações de comprimento fora a fora igual ou superior a 

9 m e actua somente em águas oceânicas. 

A lota é a entidade responsável pela primeira colocação no mercado dos produtos da 

pesca desembarcados, de acordo com o Artigo 1º do Decreto-Lei 81/2005, de 20 de 

Abril. 

 

 
Figura 4.14 – Portos de descarga, em lota, utilizados pela pesca 

costeira e pesca local no período entre 1989 e Junho de 2008 

(Fonte: DGPA) 
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As estatísticas de pesca relativas à enguia não obrigam à distinção entre enguia amarela 

de prateada, e por esse motivo referem-se à totalidade de enguias com mais de 20 cm 

capturadas em território nacional. 

As descargas de enguia amarela e prateada efectuadas pela pesca costeira são pouco 

representativas comparativamente à pesca local, registando esta última desde 2002 um 

acentuado decréscimo (Figura 4.15 e Figura 4.16). 

 

 
 

Figura 4.15 – Descargas em lota da pesca local de enguias (kg) entre 1989 e Junho 

de 2008 (Fonte: DGPA). 

 

 

 
 

Figura 4.16 – Descargas em lota da pesca costeira de enguias (kg) entre 1989 e 

Junho de 2008 (Fonte: DGPA). 
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Os quantitativos de enguia declarados nas lotas entre 1989 e 2008 foram mais elevados 

na RH do Tejo (total de 224 338,3 Kg), seguindo-se os da RH do Vouga, Mondego, Lis 

e Ribeiras do Oeste (45 063,2 Kg) e os da RH do Minho e Lima (38 998,7 Kg) 

(Figura 4.17). 

 

 

 

 
 
Figura 4.17 – Dados de pesca de enguia entre 1989 e Junho de 2008 em cada região 

hidrográfica (Nota: Os dados de 2008 na RH1 não incluem a pesca no rio Minho) (Fonte: DGPA). 

 

 

 

 

Embora a pesca de enguia amarela e prateada seja um constrangimento à espécie em 

Portugal, o seu impacto resulta do efeito cumulativo com outros factores, não sendo 

considerada como uma das principais causas de declínio. No entanto, a actividade da 

pesca será um aspecto importante a ter em consideração no PGE. 

 

 

 

Área de Jurisdição da AFN 

 

Não existe em Portugal obrigatoriedade de declaração de capturas de pesca nas águas 

interiores sob jurisdição da AFN, desconhecendo-se os quantitativos de enguia amarela 

e prateada pescados nestas zonas. 

 

 

Pesca lúdica e/ou desportiva 

 

Não existem estimativas das capturas de enguias na pesca lúdica (área de jurisdição da 

DGPA) e pesca desportiva (área de jurisdição da AFN). 
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4.2.3 Aquicultura 

 

Em Portugal a aquicultura de enguia não tem expressão. O regime de exploração 

existente em água salobra não é dirigido à enguia, representando uma produção 

complementar do regime semi-intensivo e extensivo das unidades de aquicultura de 

robalo e dourada. Em água doce estão licenciadas 4 unidades de produção intensiva, 

mas actualmente estão inactivas. 

Os dados disponíveis referem-se a inquéritos à produção em águas doces e salobras e os 

valores declarados são inferiores a 1500 kg no ano de 2005 (Tabela 4.5). 
 

 

Tabela 4.5 – Produção portuguesa de enguia-europeia em aquacultura (kg) entre 

1996 e 2005 (Fonte: DGPA). 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

20 621 16 556 13 201 3 039 6 013 6 520 4 219 4 685 1 466 1 369 

 

 

 

 

4.2.4 Repovoamento 

 

Não existe nenhum programa nacional de repovoamento para a enguia. A presença 

pontual de indivíduos a montante de alguns obstáculos intransponíveis para esta 

espécie, resulta de acções pontuais de transposição manual de enguias para montante, 

por iniciativa da população local. 

 

 

 

4.2.5 Importação/Exportação 

 

O comércio externo é uma actividade controlada pela Direcção Geral das Alfândegas e 

Impostos (DGAIEC), que fiscaliza a fronteira externa comunitária e o território 

aduaneiro nacional, em colaboração com a Brigada Fiscal (Guarda Nacional 

Republicana), por sua vez responsável pela prevenção, descoberta e repressão das 

infracções fiscais, em todo o território nacional. 

As enguias comercializadas são sujeitas ao conjunto de normas de aplicação aos 

controlos veterinários na importação/exportação de animais vivos, produtos animais e 

produtos de origem animal (Circular n.º 48/2006 Série II), estabelecidas pela Direcção 

Geral das Alfandegas. 
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Em termos oficiais, em Portugal a exportação de enguia-europeia não tem expressão. A 

pesca realizada em território nacional destina-se ao consumo interno. 

Actualmente, além da importação de exemplares vivos, existe registo de importação 

de peixe congelado,  bem como de produtos trasnformados (peixes secos, salgados, 

defumados, farinhas ou outros produtos para alimentação humana) (Tabela 4.6).  

 

 

 
Tabela 4.6 – Importações de enguia que deram entrada em território português entre 

2004 e 2008: peixe vivo, peixe congelado e produtos transformados (Fonte: DGAIEC). 
 

 Peixe vivo Peixe congelado Produtos transformados 

 
Quantidade 

(kg) 
Origem 

Quantidade 

(kg) 
Origem 

Quantidade 

(kg) 
Origem 

2004 30 070 
Canadá e 

EUA 
-  -  

2005 18 120 EUA -  -  

2006 14 520 EUA 15 180 
Canadá e 

China 
-  

2007 16 906 
Canadá e 

EUA 
38 925 Canadá 2 250 China 

2008 10 800 EUA 24 000 Canadá -  

 

  

 

Informações não oficiais fornecidas por receptores e distribuidores de enguia, obtidos de 

forma informal, referem a existência de importação de enguia amarela oriunda também 

de Marrocos e a venda de meixão para o mercado espanhol. 

 

 

 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 318/2008, de 31 de Março de 2008, a enguia-

europeia será incluída no anexo II da Convenção CITES a partir de 13 de Março de 

2009, ficando a actividade de comércio externo sujeita a licenciamento próprio. O ICNB 

é a autoridade nacional que emite as licenças de importação e exportação no âmbito da 

Convenção CITES. O controlo do comércio externo de enguia-europeia será da 

responsabilidade da DGAIEC e a fiscalização está a cargo do Serviço de Protecção da 

Natureza e do Ambiente (SEPNA), pertencente à Guarda Nacional Republicana (GNR). 
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4.3 Qualidade da água no habitat da enguia-europeia e contaminantes 
 

O impacto causado por poluentes na qualidade dos reprodutores (capacidade destes 

atingirem os locais de desova e produzirem descendência viável) (ICES, 2006) tem sido 

apontado como um dos factores chave na justificação do declínio global desta espécie 

(Robinet & Feunteun, 2002). Deste modo torna-se importante quantificar este impacto, 

de forma a alcançar os objectivos definidos no Regulamento (CE) nº 1100/2007. 

 

 

4.3.1 Qualidade da água 

 

A rede de monitorização de qualidade dos recursos hídricos superficiais (Rede de 

Qualidade da Água superficial - RQA) analisa cerca de 100 estações para avaliação da 

evolução da qualidade, tanto em rios como albufeiras. A classificação da qualidade da 

água para usos múltiplos permite obter informação sobre os usos que potencialmente 

podem ser realizados na massa de água classificada, considerando cinco classes: A – 

excelente; B – Boa; C – Razoável; D – Má; E – Muito má. 

 

As classificações obtidas entre 1997 e 2001 (Figura 4.18) resultam, em regra, de 

parâmetros microbiológicos e matéria orgânica, reflectindo alguns problemas na 

eficiência de tratamento, tanto de águas residuais urbanas, como de explorações agro-

pecuárias. 

A implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de 

Águas Residuais para o período 2007-2013 (PEAASAR II), prevê um conjunto de 

medidas respeitantes à protecção dos valores ambientais, em particular no que se refere 

ao controlo e prevenção da poluição, e ao reforço dos mecanismos de regulação 

ambiental e de inspecção, que vão contribuir para a alteração desta situação. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.18 – Evolução das classificações obtidas na RQA 

entre 1995 e 2007. A – excelente; B – Boa; C – Razoável; D 

– Má; E – Muito má (Fonte: SNIRH). 
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No ano de 2007 foram analisadas 94 estações na RQA, a maioria classificada como 

razoável para usos múltiplos (38,3%). A região hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e 

Ribeiras do Oeste (RH4) foi a que apresentou maior proporção de estações com muito 

má qualidade, e a região hidrográfica das Ribeiras do Algarve a única que apresentou 

estações com excelente qualidade da água para fins múltiplos (Figuras 4.19 e 4.20). 

 

 

  

  
 

Figura 4.19 – Qualidade das águas de superfície nas regiões hidrográficas 1, 2, 3 e 4 em 

2007: classificação segundo o critério de avaliação da conformidade (Fonte: INAG). 
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Figura 4.20 – Qualidade das águas de superfície regiões hidrográficas 5, 6, 7 e 8 em 2007: 

classificação segundo o critério de avaliação da conformidade (Fonte: INAG). 
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A síntese do grau de importância atribuído às pressões poluentes significativas e a 

análise das massas de água de superfície em risco de não cumprir os objectivos 

ambientais, em cada região hidrográfica (Tabelas 4.7 e 4.8, respectivamente), foi 

reportada à Comissão Europeia em 2005, ao abrigo do Artigo 5º da Directiva Quadro da 

Água. No âmbito do Artigo 8º da DQA (referente à implementação dos programas de 

monitorização do estado das águas) procedeu-se à actualização desta informação, no 

entanto esta encontra-se em fase de validação por parte da Comissão Europeia. 

 

Os dados apresentados à Comissão reforçam a necessidade de melhorar os sistemas de 

tratamento de efluentes domésticos urbanos e efluentes industriais (4.7), identificados 

como duas das pressões poluentes mais significativas, na generalidade das regiões 

hidrográficas. 

 

 

 

 
Tabela 4.7 – Síntese do grau de importância das pressões poluentes significativas 

identificadas em cada Região Hidrográfica (INAG, 2005). 

 

 
 

 

 

Em termos globais, apenas 38,7% das massas de água das regiões hidrográficas de 

Portugal Continental se encontram em condição de cumprir os objectivos ambientais 

definidos pela Directiva 2000/60/EC (Tabela 4.8). Em 20,6% das massas de água a 

informação disponível não é suficiente para estabelecer a classificação e 40,7% não 

estão em condições de cumprir os objectivos ambientais da directiva. Para as massas de 

água classificadas como estando em risco, a razão subjacente a esta classificação foi, na 

grande maioria dos casos, o estado ecológico. 
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Tabela 4.8– Síntese da análise de massas de água de superfície em risco de não 

cumprir os objectivos ambientais, em cada Região Hidrográfica (INAG, 2005). 

 

 
 

 

 

 

4.3.2 Eco-toxicologia e contaminantes 

 

Dependendo da sua biodisponibilidade, os contaminantes que são introduzidos nos 

sistemas biológicos, podem acarretar consequências mais ou menos nocivas para os 

organismos (Ravera, 2001). Em relação à enguia-europeia, tem sido observada uma 

relação entre a concentração de poluentes no meio e a contaminação existente nos seus 

tecidos, sendo, consequentemente, considerada uma espécie indicadora da degradação 

da qualidade do ambiente (Robinet & Feunteun, 2002; Belpaire & Goemans, 2007).  

 

De um modo global, as enguias são reconhecidas por serem resistentes à degradação da 

qualidade do ambiente (Belpaire & Goemans, 2007a). Apesar da resistência destes 

organismos à contaminação por metais pesados, podem ocorrer diversas alterações a 

nível anatómico, histológico e citológico, que se reflectem negativamente na condição 

dos indivíduos (Bruslé, 1990). 

 

A nível nacional foram publicados diversos estudos sobre eco-toxicologia da enguia em 

diferentes bacias hidrográficas, e.g. Ria de Aveiro (Ahmad et al., 2004; Pacheco e 

Santos, 2001), Pateira de Fermentelos (Ahmad et al., 2006; Maria et al., 2006; Teles et 

al., 2004; Teles et al., 2007), rio Minho, Lima e Douro (Gravato et al., 2008). Foram 

ainda desenvolvidos alguns estudos sobre metais pesados em várias espécies de peixes 

da Ria de Aveiro, incluindo enguias (Cid et al., 2001) e no Estuário do Rio Tejo sobre a 

enguia em particular (Neto, 2008; Passos, 2008). 

 

Os trabalhos desenvolvidos por Teles et al. (2004; 2007) na Pateira de Fermentelos 

referem o aumento de stress nas enguias expostas a elevados níveis de poluição. Os 

autores sugerem que em ambientes poluídos as populações de peixes podem sofrer 

alterações e/ou deficiências em algumas funções biológicas e ficar mais susceptíveis a 

infecções por bactérias, fungos e protozoários. 
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Por outro lado, o estudo realizado no estuário do Rio Tejo sobre a acumulação de metais 

pesados em enguia conclui que a relação entre a concentração destes poluentes no meio 

e nos tecidos desta espécie não é totalmente evidente. Considera ainda que apesar do 

gasto acrescido de energia, em consequência do processo de desintoxicação e dos 

possíveis efeitos nocivos que a contaminação dos tecidos possa provocar em A. 

anguilla, não se verifica qualquer influência da concentração de metais pesados na 

condição das enguias (Neto, 2008; Passos, 2008). 

 

A contaminação da enguia por metais pesados em Portugal parece ser relativamente 

reduzida, pelo menos em comparação com outros países. Esse não será por isso um 

aspecto fundamental a ter em conta no PGE, embora deva ser acompanhado com 

alguma atenção o evoluir da situação. 

 

 

 

4.4 Agentes patogénicos e parasitas 

 

A ocorrência de doenças e parasitas na enguia-europeia tem vindo a ser registada desde 

há alguns anos. As consequências destes agentes infecciosos na capacidade das enguias 

em percorrer as longas distâncias migratórias são desconhecidas, no entanto, foram 

indicados como uma das causas potenciais para o declínio das populações de enguia 

(ICES, 2007). 

 

Existem alguns estudos com informação sobre a composição e estrutura das 

comunidades parasitas da enguia nos rios portuguesas, nomeadamente os realizados na 

Bacia Hidrográfica do rio Minho (Antunes, 1999; Aguilar et al., 2005; Hermida, 2006; 

Hermida et al., 2006), no estuário do Rio Tejo (Neto, 2008), e outras bacias 

hidrográficas portuguesas (Saraiva & Molnar, 1990; Saraiva, 1994, 1995, 1996; Saraiva 

& Chubb, 1996; Saraiva e Eiras, 1996; Rodrigues e Saraiva, 1996; Cardoso e Saraiva, 

1998). Os nematodes foram estudados na Ria de Aveiro (Cruz et al., 1992) e na Bacia 

Hidrográfica do rio Douro (Saraiva et al., 2002) e as comunidades de helmintes foram 

avaliadas nas Bacias Hidrográficas dos rios Lima, Cávado, Ave e Douro (Saraiva et al., 

2005). Relativamente aos protozoários, alguns trabalhos efectuados nas Bacias 

Hidrográficas dos rios Âncora, Lima, Cávado, Douro e Tejo (Carvalho-Varela et al., 

1984; Cruz & Davies, 1998; Cruz & Eiras, 1997), incidiram sobre este grupo 

taxonómico. 

 

A riqueza específica da comunidade de helmintes intestinais de enguias nos rios do 

Norte de Portugal é semelhante à encontrada noutros sistemas lóticos europeus. Foram 

observadas sete espécies de helmintes intestinais: dois cestodes, quatro nematodes e um 

acantocefalo, reforçando a ideia que os nematodes dominam a comunidade de helmintes 

intestinais de enguia, em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países da 

Europa (Saraiva et al., 2005). 

As comunidades de helmintes das enguias são normalmente dominadas por uma única 

espécie parasita, ocorrendo no Norte de Portugal o domínio de uma espécie generalista 

ou especialista de nematode (Saraiva et al., 2005). 

 

Apesar de em muitos países europeus o parasitismo por Anguillicola crassus na enguia-

europeia ser monitorizado há alguns anos, em Portugal pouco conhecimento se tem 

sobre esta infecção, à excepção de alguns estudos realizados no Norte do país (e.g., 
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Cruz et al., 1992; Cardoso & Saraiva, 1998; Hermida, 2006) e no estuário do rio Tejo 

(Neto, 2008). A. crassus está presente em várias regiões, mas não existe nenhum 

programa de monitorização que analise a sua distribuição em Portugal (ICES, 2007). 

No estuário do Tejo, apesar da prevalência de A. crassus ser superior a 50%, a 

frequência da distribuição dos parasitas revelou que a maioria das enguias não 

apresentou intensidades na ordem dos quatro parasitas, considerado como o valor médio 

numa população estável. Na realidade, as enguias do estuário do Tejo apresentam 

intensidades relativamente baixas em comparação com os outros locais (valor médio 

2,9) (Neto, 2008).  

Apesar dos efeitos negativos que o parasita parece provocar, condicionando o sucesso 

reprodutivo da espécie, não se verificou qualquer influência da sua presença na 

condição das enguias do estuário do Tejo. A baixa intensidade do parasita nas enguias 

do estuário do Tejo, comparativamente aos resultados obtidos noutros sistemas 

europeus, pode justificar a inexistência de relação entre a condição e a infecção pelo 

parasita A. crassus (Neto, 2008).  

No entanto, a não funcionalidade da bexiga gasosa devido a lesões provocadas pela 

presença do parasita pode ser um factor que contribui para o insucesso da migração 

reprodutora (Palstra et al., 2007), pelo que a real dimensão dos impactos da 

contaminação por este parasita será acompanhada no PGE. 

 

 

 

4.5 Predação 

 

O Regulamento (CE) nº 1100/2007 refere a necessidade de cada Estado-Membro 

implementar medidas adequadas para reduzir a mortalidade da enguia. Uma das 

medidas que pode ser implementada ao abrigo do regulamento refere-se ao combate aos 

predadores, a menos que tal não seja necessário para se atingir o objectivo do plano. 

 

Efectivamente, a mortalidade natural é um dos factores a considerar na dinâmica das 

populações da enguia, e estão referenciadas a nível nacional algumas espécies de aves, 

peixes e mamíferos que incluem na sua dieta a enguia, em vários estádios de 

desenvolvimento. 

 

Estudos efectuados com o xarroco (Halobatrachus didactylus) no estuário do rio Mira 

indicam que 3% da dieta desta espécie são enguias (1,8% enguias de vidro e 1,2% de 

enguias amarelas). Observa-se ainda neste estuário, a ocorrência de segregação espacial 

entre as duas espécies, possivelmente relacionada com o domínio e voracidade deste 

predador, que se traduz numa redução do habitat disponível para a enguia (Costa et al., 

2008). 

 

O corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo), outro predador de enguia-

europeia, concentra-se nos estuários, rias e lagoas costeiras. No rio Minho foi estudada a 

sua dieta em dois Invernos consecutivos, tendo-se estimado o consumo de 2,8 ton de 

enguias num período de 12 meses (Dias, 2007), o que curiosamente corresponde a cerca 

de 10% do valor declarado nas pescas a nível nacional. 

Entre os mamíferos, a lontra (Lutra lutra) está igualmente referenciada para Portugal 

como predador de enguia. Estudos efectuados nos rios Mira e Vouga apontam a enguia 

como uma espécie importante na dieta natural da lontra, representando 14,2% e 29,2% 

das presas ingeridas, respectivamente (Gomes et al., 1989; Trigo, 1994).  
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No Rio Torgal (Região Hidrográfica 6), embora a enguia não seja a presa mais ingerida 

pela lontra, é a mais importante em termos energéticos, sendo indicada como uma das 

espécies normalmente seleccionadas por este predador em detrimento de outros peixes 

(Beja, 1995). 

 

O real impacto da predação efectuada pelos vários vertebrados nos sistemas portugueses 

no stock de enguia não se encontra avaliado e será um aspecto a ter em consideração no 

PGE. 

 

 

 

 

 

 



Avaliação do stock de enguia-europeia em Portugal 

 - 49 - 

5. AVALIAÇÃO DO STOCK DE ENGUIA-EUROPEIA EM PORTUGAL 

 

 

5.1 Distribuição e abundância  

 

Os trabalhos científicos e e/ou de monitorização dirigidos à enguia-europeia em 

Portugal são muito reduzidos. No entanto, a monitorização da fauna piscícola, efectuada 

a nível nacional no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água e de outros 

projectos, bem como estudos científicos de carácter local, permitem identificar a área de 

distribuição da espécie. Esta informação, obtida com recurso a amostragens ocorridas 

entre 1995 e 2007, permite constatar que em Portugal a enguia-europeia ocorre em todas 

as regiões hidrográficas continentais, particularmente nas áreas mais a jusante das 

bacias hidrográficas (Figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1 – Distribuição da enguia-europeia em Portugal Continental, 

obtida através de amostragens ocorridas entre 1995 e 2007. () – Locais 

amostrados com presença de enguia; () – Locais amostrados sem 

presença de enguia (Fonte: AFN). 
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Apesar de, como referido no capítulo 4.1, a distribuição da enguia ser fortemente 

influenciada pela existência de obstáculos intransponíveis para a migração, desconhece-

se em que medida esta distribuição difere da original, ou seja da situação pristina. 

 

O recrutamento da população de enguia-europeia sofreu, durante as décadas de 1980 e 

1990, um decréscimo de 90% em toda a sua área de distribuição, tendo esse valor 

atingido os 99% a partir do final dos anos 1990 (Cabral et al., 2005). 

 

À semelhança do verificado para outros países europeus, a enguia-europeia apresenta 

uma tendência populacional decrescente, de acordo com os dados de recrutamento em 

Portugal, que sofreram uma quebra de cerca de 75% nos últimos 20 anos 

(Antunes, 2002; ICES, 2008).  

 

As densidades médias de enguia-europeia encontradas no estuário do rio Tejo nas 

décadas de 1980 e 1990 corroboram esta tendência, tendo-se registado um decréscimo 

de aproximadamente 95% dos efectivos da espécie neste sistema (Cabral et al., 2001) 

(Tabela 4.9). 

 
 

Tabela 4.9 – Densidade média (ind. 1000 m
-2

) da 

enguia-europeia para nos períodos estudados (1979-

1981 e 1995-1997) (Cabral et al., 2001). 

 
1979 1980 1981 1995 1996 1997 

1,29 3,68 0,07 0,09 0,24 0,06 

 

 

 

 

A avaliação da estrutura das comunidades piscícolas no sudoeste alentejano 

(correspondente à RH6 e RH8), refere a distribuição generalizada de A. anguilla ao 

longo de todas as bacias estudadas, com percentagens de ocorrências variáveis entre 

84,8% e 100%, sendo dominante nas comunidades piscícolas das bacias hidrográficas 

litorais a sul do rio Mira (Magalhães & Collares-Pereira, 1999). 

 

Um outro estudo efectuado na bacia hidrográfica do rio Mondego, refere que a 

colonização das bacias hidrográficas é fortemente influenciada pela presença de 

obstáculos físicos, que influenciam a estrutura dimensional da população e a sua 

abundância. Os dados de abundância desta espécie nesta BH, estimados por pesca 

eléctrica, apontam para uma variação entre 3,75 e 0,57 enguias/min em água doce, e 

entre 11,40 enguias/nassa/noite e 1,00 enguias/nassa/noite no estuário (Domingos, 

2003). 

 

Os trabalhos e estudos realizados sobre enguia-europeia indicam a sua presença em 

todas as regiões hidrográficas. Contudo, os dados sobre abundância da espécie são 

insuficientes para a avaliação do stock nas várias regiões hidrográficas, havendo a 

necessidade de realizar estudos técnicos e científicos que permitam obter as 

informações necessárias para o estabelecimento de um plano de gestão do stock. 
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5.2 Estimativa da fuga de enguia prateada 
 

O Regulamento (CE) nº 1100/2007 sugere três metodologias para determinar a taxa de 

fuga para o mar de enguia prateada: 

a) Utilização de dados recolhidos no período mais adequado antes de 1980, desde que 

existam em quantidade e qualidade suficientes; 

b) Avaliação baseada no habitat sobre a potencial produção de enguias, na ausência de 

factores de mortalidade antropogénicos; ou 

c) Em relação à ecologia e hidrografia de sistemas fluviais semelhantes. 

 

Em Portugal a pesca da enguia é dirigida particularmente aos especímenes com 

comprimentos entre os 20 e os 25 cm, não sendo valorizadas as enguias de maiores 

dimensões. Por este motivo, a distinção entre enguia amarela e prateada não é efectuada 

pelos pescadores, pouco ou nada familiarizados com este procedimento. As estatísticas 

relativas às descargas de pescado são por isso omissas relativamente ao estado de 

desenvolvimento dos indivíduos, o que se traduz na falta de estimativas de produção de 

enguia prateada nos sistemas aquáticos portugueses. 

 

A impossibilidade de, com os dados disponíveis estimar a produção pristina e taxa de 

fuga pristina e actual de enguia prateada a nível nacional, traduz-se na necessidade de 

implementar programas intensivos de determinação destes elementos nos próximos três 

anos. Na secção seguinte apresentam-se em detalhe os trabalhos que se pretendem 

desenvolver, com o objectivo de obter os dados, indispensáveis à definição das medidas 

necessárias para alcançar a meta de 40% de fuga de enguia prateada, em relação à 

situação pristina. 
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6. ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DO PLANO DE GESTÃO 

DA ENGUIA 

 

O PGE em Portugal deverá assegurar que a percentagem de enguias prateadas que 

atingem o mar se cifre em, pelo menos 40%, em relação à condição pristina (pré 1980). 

Até ao cumprimento desse objectivo devem ser tomadas medidas que permitam atingi-

lo, devendo a sua eficácia ser avaliada, com vista a se introduzirem alterações que 

permitam cumprir a meta proposta. 

 

À data presente não existem para os sistemas portugueses dados biológicos e estatísticas 

de pesca que permitam estimar a abundância de enguias de vidro, amarelas e prateadas, 

quer em tempos recentes, quer em condições pristinas. Neste contexto, a produção 

nacional de enguias prateadas na situação actual e antes de actuarem os factores 

antrópicos vai ter de ser determinada com o recurso a dados recolhidos no futuro. Este 

constrangimento obriga a que, no período de vigência do presente documento, sejam 

apenas implementadas algumas medidas de carácter geral (ver ponto 8.2), que 

certamente contribuirão para aumentar a fuga de reprodutores de enguia das águas 

portuguesas, sem que a elas estejam associados quaisquer indicadores de sucesso ou 

metas específicas a atingir, que seriam impossíveis de verificar tendo em conta a falta 

de dados de base. 

 

Em 2012, quando se efectuar a revisão do PGE nacional, tendo sido já recolhidas as 

informações necessárias, será então possível a elaboração de um documento que procure 

cumprir os objectivos enunciados no Regulamento (CE) nº 1100/2007, de 18 de 

Setembro de 2007. Para isso está prevista a realização de cinco projectos distintos, mas 

profundamente interligados, cada um deles procurando responder a questões concretas 

e, no seu conjunto, aos objectivos do PGE.  

 

Com o projecto CRESCER (ver ponto 6.1) pretende-se desenvolver um conjunto de 

modelos matemáticos que permitam estimar a densidade e biomassa da espécie em 

águas portuguesas em função das características ambientais prevalecentes, quer bióticas, 

quer abióticas, incluindo as diferentes actividades e estruturas antrópicas capazes de as 

influenciar de forma significativa. Estas ferramentas estatísticas incluirão ainda factores 

de correcção das estimativas populacionais que tenham em conta a existência de 

fenómenos de mortalidade dependentes da densidade. Nesta perspectiva, são muito 

importantes os dados sobre o recrutamento actual recolhidos no âmbito do projecto 

MEIXÃO (ver ponto 6.1) e a realização de estimativas deste parâmetro em condições 

pristinas, feitas a partir de dados existentes para outros países. Os modelos referidos 

permitirão, assim, determinar a abundância de enguias amarelas em todo o território 

nacional, na actualidade. No âmbito do projecto CRESCER serão também recolhidos, 

através de inquéritos e pesquisa bibliográfica, dados sobre as características das bacias 

hidrográficas nacionais, antes de 1980. Estes elementos, uma vez introduzidos nos 

modelos produzidos, possibilitarão estimar a densidade e biomassa de enguias amarelas 

no território nacional, em condições pristinas. 

 

O projecto ESCAPE (ver ponto 6.1) permitirá determinar a taxa de metamorfose das 

enguias amarelas em prateadas e a taxa de mortalidade destas antes de atingirem o mar, 

quer por causas naturais, quer por causas antropogénicas, nomeadamente por pesca e 

por acção mecânica das turbinas das infra-estruturas hidroeléctricas, principais causas 

da mortalidade não-natural destes espécimes. O cálculo dos parâmetros referidos 
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permitirá, a partir dos modelos desenvolvidos no âmbito do projecto CRESCER, 

estimar o número de enguias prateadas que sairão do território português na actualidade 

e daquelas que o conseguiriam alcançar em condições pristinas. Será, deste modo, 

possível determinar se a fuga actual se cifra acima ou abaixo de 40% em relação à 

situação original, e verificar quais os constrangimentos que, uma vez removidos, 

permitirão atingir o objectivo proposto. 

 

O projecto FISCALIZAÇÃO (ver ponto 6.1) permitirá estimar a mortalidade dos 

exemplares por pesca ilegal do meixão, parâmetro igualmente importante para 

calibração dos modelos desenvolvidos no âmbito do projecto CRESCER. Uma vez que 

este aspecto é considerado um dos principais constrangimentos à espécie nas bacias 

portuguesas, a sua quantificação é ainda fundamental para a tomada de medidas de 

gestão, caso se verifique que o objectivo da fuga de 40% de enguias prateadas em 

relação às condições pristinas não se está a verificar. O mesmo se observa, aliás, em 

relação ao projecto ESTATÍSTICA (ver ponto 6.1), mas neste caso em relação à pesca 

legal. 

 

 

6.1 Projectos para recolha de dados 

 

Com vista à recolha da informação necessária para o estabelecimento do Plano de 

Gestão da Enguia, serão desenvolvidos até 2012 os seguintes projectos: 

 

1. Projecto CRESCER – desenvolvimento de modelos matemáticos explicativos 

da distribuição e abundância da enguia-europeia na fase amarela. 

2. Projecto ESCAPE – estimativa da densidade e mortalidade de enguias 

prateadas. 

3. Projecto MEIXÃO – Avaliação do recrutamento de enguia. 

4. Projecto ESTATÍSTICA – caracterização e monitorização da pesca. 

5. Projecto FISCALIZAÇÃO – caracterização e monitorização da pesca ilegal de 

meixão. 

 

 

1. Projecto CRESCER – Contributo para a Recuperação Emergente, 

Sustentabilidade e Conservação da Enguia como Recurso em Portugal (Anexo 1). 
A ausência de dados históricos fidedignos sobre estatísticas de pesca ou evolução dos 

efectivos da espécie nos sistemas portugueses, impede que a estimativa da taxa de fuga 

dos reprodutores seja efectuada com recurso a este tipo de dados. Esta terá assim de ser 

estimada com recurso aos outros dois métodos alternativos: avaliação baseada no 

habitat sobre a potencial produção de enguias, na ausência de factores de mortalidade 

antrópicos, ou comparação com a ecologia e hidrografia de sistemas fluviais 

semelhantes. 

O objectivo primário deste projecto é o desenvolvimento de um conjunto de modelos 

matemáticos explicativos da distribuição e abundância da enguia-europeia na fase 

amarela ao longo de duas bacias hidrográficas portuguesas com características 

diferentes, uma mais intervencionada (Mondego) e outra com um grau de preservação 

superior (Mira). Estas ferramentas estatísticas incluirão o maior número possível de 

variáveis ambientais abióticas e bióticas, assim como as diferentes pressões de origem 

antrópica que se fazem sentir em cada local. Os modelos desenvolvidos terão ainda em 
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linha de conta fenómenos de mortalidade e alterações na distribuição e abundância dos 

exemplares dependentes da densidade populacional. 

Um segundo objectivo do projecto consiste em avaliar, nas bacias seleccionadas, as 

perdas de habitat adequado para a espécie, as taxas de mortalidade acrescidas e o 

decréscimo na qualidade dos exemplares que ocorrem em cada caso como resultado das 

diferentes actividades humanas.  

Os modelos matemáticos desenvolvidos, conjugados com as informações sobre a 

mortalidade resultante de acções antrópicas e o habitat potencialmente disponível para a 

enguia, na ausência de constrangimentos, em cada bacia hidrográfica, permitirão 

cumprir um terceiro objectivo. Este consiste em avaliar as consequências que diferentes 

medidas de gestão desses espaços terão nos respectivos efectivos populacionais da 

espécie, constituindo assim uma elevada mais-valia para a sua recuperação e 

conservação. 

Versões simplificadas destes modelos serão aplicadas às restantes bacias hidrográficas 

nacionais, uma vez que estas se encontrem caracterizadas em termos das variáveis 

explicativas incluídas naquelas ferramentas estatísticas. Desde que complementados 

com dados sobre o recrutamento e fuga de reprodutores, estes modelos constituirão a 

base para a elaboração e cumprimento dos planos de gestão para a espécie em Portugal. 

Este projecto foi concebido para um horizonte temporal de três anos. 

 A responsabilidade técnica é do Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências de 

Lisboa, e o financiamento tem enquadramento no Programa Operacional da Pesca 2007-

2013 (PROMAR) e outras fontes de financiamento privado. 

 

 

2. Projecto ESCAPE – Estudos Suplementares para o Cálculo dos Adultos 

Portugueses de Enguia (Anexo 2) 

Em Portugal, os dados existentes sobre a ocorrência e bio-ecologia de enguias prateadas 

são praticamente inexistentes. Apenas para as bacias do Tejo e do Mondego existem 

alguns dados sobre a ocorrência de poucos exemplares, sabendo-se o local e época de 

captura e algumas características biométricas, etárias e sexuais. Por outro lado, ao 

contrário do que acontece noutros países europeus e no território nacional para as 

enguias amarelas, em Portugal as enguias prateadas são pouco apreciadas em termos 

gastronómicos, não sendo por isso alvo de pesca dirigida no nosso país, e sendo mesmo 

dificilmente identificadas pelos pescadores portugueses e consequentemente não 

referenciadas nas respectivas estatísticas de pesca. Deste modo, a estimativa do número 

de enguias prateadas que se desenvolveram nos cursos de água portugueses e que 

conseguem atingir as águas oceânicas nunca poderá ser determinada com base em dados 

históricos ou estatísticas de pesca. 

A abundância das enguias prateadas portuguesas terá assim de ser determinada a partir 

de estudos específicos para o efeito. Se a densidade de enguias prateadas for calculada 

em locais para os quais se conhece a respectiva densidade de enguias amarelas é 

possível estimar a respectiva taxa de metamorfose correspondente. Se essa taxa de 

metaformose for determinada para diferentes espaços, com características abióticas e 

bióticas e condicionantes antrópicas distintas, será possível estimar essa taxa de 

metamorfose em função das características ambientais prevalecentes. A aplicação destas 

taxas de metamorfose aos modelos desenvolvidos no âmbito do projecto CRESCER 

permitirá determinar o número de enguias prateadas que se desenvolveram nos sistemas 

continentais portugueses com potencial para atingir o mar, quer na actualidade quer em 

situação pristina. O seu número real terá de ser posteriormente corrigido em função da 

mortalidade que ocorrerá durante os movimentos migratórios pré-oceânicos, quer 
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devido a causas naturais (predação por lontra, corvo-marinho, peixes, etc.), quer devido 

a causas antrópicas, entre as quais a pesca e a acção mecânica das turbinas das infra-

estruturas hidroelécticas assumem um papel principal. A estimativa da mortalidade 

natural das enguias prateadas será essencial para determinação da taxa de fuga destes 

exemplares em condições pristinas, enquanto a estimativa da mortalidade não natural 

destes espécimes será essencial para a proposta de medidas de gestão das bacias 

hidrográficas, com vista ao cumprimento dos objectivos propostos no Regulamento 

(CE) nº 1100/2007, de 18 de Setembro de 2007. 

O projecto tem como primeiro objectivo a estimativa da taxa de metamorfose das 

enguias amarelas em enguias prateadas em diferentes condições ambientais, de modo a 

permitir determinar a densidade destas últimas nos vários locais, a partir da densidade 

das primeiras. O segundo objectivo do projecto consiste na estimativa da mortalidade 

natural e não natural das enguias prateadas durante a sua migração pré-oceânica. 

Este projecto foi concebido para ter um horizonte temporal de três anos. 

A responsabilidade técnica é do Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências de 

Lisboa, e o financiamento tem enquadramento no Programa Operacional da Pesca 2007-

2013 (PROMAR) e outras fontes de financiamento privado. 

 

 

3. Projecto MEIXÃO (Anexo 3) 

Portugal é um dos países mais importantes a nível europeu em termos de recrutamento 

de meixão. O meixão é capturado de uma forma intensiva em praticamente todas as 

bacias hidrográficas portuguesas, embora não existam dados sobre os quantitativos 

pescados, uma vez que a actividade de pesca é ilegal no território português, excepto no 

rio Minho. Dados sobre recrutamento a nível nacional, mesmo que obtidos de forma 

indirecta a partir de estatísticas de pescas, são portanto praticamente inexistentes. 

De forma a dar cumprimento ao Regulamento (CE) nº 1100/2007 torna-se necessário 

avaliar o recrutamento de meixão que entra nas bacias hidrográficas nacionais. Este 

projecto tem como objectivo principal a recolha de dados que permitam responder a 

essa questão. 

Não existindo actividade de pesca legal na quase totalidade das bacias hidrográficas 

portuguesas, os dados de recrutamento de meixão serão obtidos a partir de pescas 

independentes.  

O principal local de amostragens para este estudo será o rio Mira, por ser um rio pouco 

intervencionado, de média dimensão, com pesca ilegal de meixão pouco significativa, 

para além de ser o sistema escolhido nos projectos CRESCER e ESCAPE, que visam 

avaliar a produção de enguias amarelas e a fuga de enguias prateadas para os locais de 

reprodução. 

O recrutamento será avaliado em termos de abundância relativa a partir dos dados das 

capturas realizadas (CPUEs). Para a estimativa do recrutamento será testado o método 

de captura-recaptura com a utilização de corantes vitais e aplicados métodos de teoria 

amostral (amostragem estratificada) ou de modelação estatística (estimação de 

abundância em função da variabilidade de CPUE com variáveis explicativas conhecidas 

ao longo da época do recrutamento – e.g. fase lunar, fases das marés, etc.). Para a 

avaliação do recrutamento noutras bacias serão realizadas capturas nas épocas de maior 

recrutamento, com base nos dados obtidos para o rio Mira, sendo o respectivo 

recrutamento quantificado por extrapolação a partir das CPUEs obtidas no rio Mira e 

nessas bacias. 

Neste projecto pretende-se também responder a outras questões, como sejam a 

sazonalidade do recrutamento e relação com condições ambientais, variabilidade 
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geográfica e caracterização dos indivíduos (comprimento, peso, altura, estado de 

pigmentação). 

Existem alguns dados de recrutamento relativo (CPUEs), da década de 1990, recolhidos 

pelo IPIMAR noutros sistemas, nomeadamente no rio Lis e nas ribeiras do Oeste, onde 

serão também efectuadas capturas no âmbito deste projecto, por forma a comparar os 

níveis de recrutamento da época com os actuais. 

O conhecimento do recrutamento é um input fundamental para qualquer modelo de 

estimativa da distribuição e abundância das populações continentais da enguia, pelo que 

se torna indispensável a realização dos estudos acima discriminados de forma a 

estabelecer um adequado plano de gestão da enguia em Portugal. 

Este projecto foi concebido para ter um horizonte temporal de três anos. 

A responsabilidade técnica é do Instituto Nacional de Recursos Biológicos 

(INRB/IPIMAR), e o financiamento tem enquadramento no Programa Operacional da 

Pesca 2007-2013 (PROMAR) e outras fontes de financiamento privado. 

 

 

4. Projecto ESTATÍSTICA 

Como referido no ponto 4.2.2.2.3, não existe em Portugal obrigatoriedade de declaração 

de capturas de pesca nas águas interiores sob jurisdição da AFN, não existindo portanto 

quaisquer dados sobre a matéria. 

As medidas de carácter administrativo e legal que se propõe introduzir, irão suprir esta 

lacuna. No entanto, é importante avaliar se as declarações que passarão a ser 

obrigatórias, irão corresponder a uma imagem real das capturas efectuadas. 

Assim, será implementado um sistema de monitorização que se destina a avaliar, por 

amostragem e em certas campanhas, os eventuais desvios entre as declarações e as 

capturas reais. 

Os cursos de água a estudar serão os seguintes: 

 Vouga 

 Mondego 

 Tejo 

 Sado 

 Guadiana 

Em cada um destes cursos de água serão definidos pontos de amostragem, 

correspondentes a núcleos piscatórios ou em alternativa serão escolhidos aleatoriamente 

pescadores portadores de licença de pesca para enguia-europeia. 

Serão avaliadas as capturas efectivas de enguia, bem como a eficácia da pesca através 

das capturas por arte e unidade de tempo. Será ainda feita uma avaliação qualitativa das 

capturas através da recolha dos elementos biométricos mais relevantes. 

Este projecto decorrerá entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2011, pretendendo-se no 

final deste período, obter coeficientes que permitirão calibrar os resultados das 

declarações obrigatórias de capturas efectuadas pelos pescadores, prevendo-se que a 

monitorização das capturas de enguia-europeia nos anos subsequentes seja efectuada 

apenas com as declarações dos pescadores. 

 

Para além do sistema de monitorização da pesca que se pretende efectuar na área sob 

jurisdição da AFN, será ainda realizado um estudo sobre a actividade de pesca à enguia 

na área sob jurisdição da DGPA, dando cumprimento ao Regulamento (CE) nº 

1639/2001 (DCR). Neste sentido, o Estado Português propôs à Comissão Europeia um 

“Estudo Piloto” para a enguia-europeia, para o período 2009-2010, com os seguintes 

objectivos: 
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 Caracterização da pesca 

o Numero e características técnicas das embarcações da pesca da enguia 

o Padrão de pesca (sazonalidade e modus operanti) 

o Descargas de pescado (número e peso) 

o Estimativa do esforço de pesca 

o Nível de conformidade das declarações de pesca 

 Dados biológicos 

o Idade e crescimento 

o Proporção dos sexos e estado de maturação 

o Relação peso/comprimento 

o Parasitismo 

Para cumprir os objectivos do projecto-piloto, as amostragens vão ser concentradas em 

duas áreas:  

 Lagoa de Óbidos (embarcações licenciadas e descargas em Peniche), onde a 

actividade da pesca à enguia registada é elevada (número de licenças e descargas de 

pescado elevadas) 

 Ria de Aveiro (embarcações licenciadas em Aveiro), onde a pesca à enguia é 

potencialmente elevada (número de licenças muito elevada mas descargas de 

pescado muito baixas) 

 

Este projecto, no conjunto das duas componentes, foi concebido para ter um horizonte 

temporal de três anos. 

A responsabilidade técnica é do Instituto Nacional de Recursos Biológicos 

(INRB/IPIMAR), da Autoridade Florestal Nacional (AFN) e da Direcção-Geral de 

Pescas e Aquicultura (DGPA). O financiamento deste projecto na área sob jurisdição da 

AFN tem enquadramento no Programa Operacional da Pesca 2007-2013 (PROMAR), e 

outras fontes de financiamento privado, e na área sob jurisdição da DGPA é assegurado 

pelo Data Collection Rating. 

 

 

5. Projecto FISCALIZAÇÃO (Anexo 4) 

Em Portugal existe pesca ilegal de meixão, com fins comerciais, nas principais bacias 

hidrográficas, à excepção da BH do rio Minho, onde a pesca é legal. De uma maneira 

geral, não existe informação sobre este tipo de pesca, e a que existe é obtida 

directamente dos pescadores e comerciantes. É utilizada a tela com saco como arte de 

pesca, que pode estar permanentemente na água, causando um impacto considerável 

sobre a fauna piscícola. 

Esta actividade é punida com coima, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 383/98 de 27 de 

Novembro, registando-se um esforço das autoridades na sua fiscalização, tanto nas 

águas sob jurisdição da Direcção Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) como nas 

águas sob jurisdição da Autoridade Florestal Nacional (AFN). 

As principais entidades fiscalizadoras da actividade de pesca ilegal são, para as águas 

sob jurisdição da DGPA, a DGPA, através da Direcção de Serviços de Fiscalização, a 

Direcção Geral da Autoridade Marítima, através da Polícia Marítima e a Guarda 

Nacional Republicana, através do Serviço de Protecção da Natureza (SEPNA) no caso 

de águas sob jurisdição da AFN. 

O produto desta pesca ilegal, de acordo com o conhecimento existente, entrará no 

circuito comercial de meixão a partir de Espanha, onde a sua captura é legal, não 

existindo capacidade de intervenção mais adequada devido à ausência de fronteiras. 
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Devido a constrangimentos vários, a capacidade de intervenção das entidades 

fiscalizadoras tem sido inferior ao necessário para debelar este problema.  

Com este projecto pretende-se combater, bem como caracterizar e monitorizar a pesca 

ilegal de meixão, através da verificação da existência de redes nas oito regiões 

hidrográficas portuguesas. Este trabalho permitirá confirmar a entrada de meixão em 

cada um dos locais escolhidos, e confirmar ou verificar a existência de captura ilegal. 

Este projecto foi concebido para ter um horizonte temporal de 2 anos e meio, com 

custos e fontes de financiamento ainda em fase de determinação. 
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6.2 Medidas de gestão preventivas 

 

A actual inexistência de dados para a elaboração do Plano de Gestão da Enguia 

inviabiliza a identificação de medidas concretas de planeamento, que garantam a 

protecção e a exploração sustentável da população de enguia-europeia. Contudo, as 

autoridades nacionais, DGPA e AFN, propõem para o período 2009-2012 a execução de 

um conjunto de medidas preventivas, que poderão ser revistas a curto prazo, à luz dos 

novos conhecimentos sobre a espécie, produzidos no âmbito dos programas de 

investigação anteriormente mencionados. 

 

 

6.2.1 Pesca da enguia-europeia nas águas interiores sob jurisdição da AFN. 

Medidas administrativo-legais a introduzir a curto prazo 

 

Nas águas interiores sob jurisdição da AFN não se conhece exactamente o número de 

pescadores de enguia, dado que as licenças emitidas são gerais e consequentemente 

abrangem todas as espécies autorizadas. Conhece-se apenas o número total de 

Pescadores Profissionais por região e o número de pescadores que operam nas Zonas de 

Pesca Profissional (ZPP), as quais possuem regulamento próprio e onde é necessária 

uma licença especial. 

Por outro lado, não existe obrigação legal de declaração de capturas pelo que se 

desconhece os efectivos capturados, com excepções localizadas onde foram feitas 

algumas estimativas. 

Para obviar a esta situação e melhor regular a actividade da pesca profissional dirigida à 

enguia propõe-se a implementação das seguintes medidas a curto prazo: 

1. Circunscrever a pesca da enguia apenas a ZPP com regulamento próprio; 

2. Criar licença anual específica para os pescadores de enguia; 

3. Introduzir a obrigação de declaração de capturas de enguia; 

4. Condicionar a renovação da licença à entrega das declarações de captura da 

época anterior. 

As medidas propostas poderão ser implementadas por Portaria do MADRP ao abrigo do 

Decreto nº 44623 de 10-10-1962. 

 

 

6.2.2 Pesca da enguia nas águas interiores não marítimas (águas salobras), sob a 

administração da DGPA. Medidas de gestão preventivas a implementar, a curto 

prazo. 

 

Para além das medidas já existentes em Portugal, visando a protecção da enguia-

europeia, designadamente, a proibição da pesca do meixão desde 2001 (com excepção 

para o rio Minho, onde é uma actividade tradicional e a gestão é partilhada com 

Espanha) e o estabelecimento do tamanho mínimo de 22 cm para a captura da enguia, 

propõe-se como medida complementar o congelamento de novas licenças de artes 

dirigidas à enguia, nomeadamente as que apresentam maior incidência sobre esta 

espécie: “galricho” e “chinchorro”. 

 

 

A aplicação das medidas enunciadas nos pontos 6.2.1 e 6.2.2 permitirá, assim, entre 

2009 e 2012, reduzir as capturas da espécie em águas portuguesas e aumentar o acervo 

de dados sobre a sua pesca, contribuindo desta forma para o cumprimento dos 
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objectivos do Regulamento (CE) nº 1100/2007, de 18 de Setembro de 2007 e para a 

revisão do PGE em moldes mais fidedignos. 

 

6.3.3 Reforço do controlo 

 

Será solicitado à Autoridade Nacional da Pesca e à Autoridade Florestal Nacional o 

reforço das acções a desenvolver no domínio do combate à pesca ilegal, nomeadamente 

de meixão, as quais, para além da penalização dos infractores, têm um efeito dissuasor 

dessas práticas, potenciando a reabilitação deste stock . 
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ANEXO 1 – Projecto CRESCER – Contributo para a Recuperação Emergente, 

Sustentabilidade e Conservação da Enguia como Recurso em Portugal 
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PROJECTO CRESCER 
 

CONTRIBUTO PARA A RECUPERAÇÃO EMERGENTE, SUSTENTABILIDADE E 

CONSERVAÇÃO DA ENGUIA COMO RECURSO EM PORTUGAL: DESENVOLVIMENTO DE 

FERRAMENTAS PARA DETERMINAÇÃO DA DESTRIBUIÇÃO E DENSIDADE DA ESPÉCIE EM 

DIFERENTES CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS 

 

O Regulamento (CE) 1100/2007 de 18 de Setembro de 2007, que estabelece medidas para a recuperação 

da unidade populacional da enguia-europeia. Este documento estabelece que cada Estado-Membro deve 

elaborar um plano de gestão da enguia por bacia hidrográfica ou para o seu conjunto. Estes instrumentos 

devem ter por objectivo reduzir as mortalidades antrópicas de modo a permitir, com elevada 

probabilidade, a fuga para o mar de, pelo menos, 40% da biomassa de enguias prateadas correspondente à 

melhor estimativa de fuga que existiria na ausência de influências antrópicas com impacto na população. 

Os planos de gestão devem ser elaborados com vista a atingir este objectivo a longo prazo e a taxa de 

fuga, tendo em conta os dados disponíveis, deve ser determinada de um dos três modos seguintes: 

 

a) utilização de dados recolhidos no período mais adequado, antes de 1980, desde que existam em 

quantidade e qualidade suficientes; 

b) avaliação baseada no habitat sobre a potencial produção de enguias, na ausência de factores de 

mortalidade antrópicos; 

c) comparação com a ecologia e hidrografia de sistemas fluviais semelhantes. 

 

 

A ausência de dados históricos fidedignos sobre estatísticas de pesca ou evolução dos efectivos da espécie 

nos sistemas portugueses, impede que a estimativa da taxa de fuga dos reprodutores seja efectuada com 

recurso a este tipo de dados. Esta terá assim de ser estimada com recurso aos outros dois métodos 

alternativos: avaliação baseada no habitat sobre a potencial produção de enguias, na ausência de factores 

de mortalidade antrópicos, ou comparação com a ecologia e hidrografia de sistemas fluviais semelhantes. 

 

O primeiro passo para a estimativa da taxa de fuga dos reprodutores, com base no habitat disponível, é o 

desenvolvimento de modelos explicativos da distribuição e abundância da espécie, tendo em conta os 

vários determinantes abióticos e bióticos, incluindo as diferentes actividades humanas com incidência no 

meio aquático. Calibrados com dados sobre o recrutamento e fuga de reprodutores, permitirão estimar as 

taxas de fuga actuais e em situação de ausência de impactos antrópicos (situação pristina), bem como 

simular as situações prevalecentes em vários cenários alternativos. Devido a constrangimentos financeiros 

e logísticos estes têm de ser desenvolvidos primariamente para bacias hidrográficas seleccionadas. No 

entanto, conhecidos os determinantes ambientais e humanos das restantes bacias hidrográficas, versões 

simplificadas destes modelos podem ser extrapoladas para essas bacias (terceiro método proposto para a 

estimativa da taxa de fuga dos reprodutores). 

 

O presente projecto centra-se então na produção dos modelos explicativos da distribuição e abundância da 

enguia amarela em duas bacias seleccionadas, extrapolação desses modelos para os outros sistemas e 

avaliação das consequências que diferentes medidas de gestão desses espaços terão nos respectivos 

efectivos populacionais. Para isso será necessário compilar a bibliografia disponível e realizar inquéritos e 

campanhas no terreno para determinar quais dos habitats presentemente não colonizados pela enguia o 

eram em situação pristina ou próximo disso. Além disso, é preciso recolher dados actuais sobre a 

distribuição e abundância da espécie, bem como sobre as características físico-químicas e biológicas e a 

influência antrópica nos locais onde ela ocorre presentemente. Com vista a apreender a ocorrência de 

fenómenos de mortalidade e alterações na distribuição, abundância e qualidade dos exemplares 

dependentes da densidade populacional, serão ainda analisados diferentes aspectos da ecologia da espécie 

nos vários locais. 

Os modelos serão desenvolvidos para as bacias hidrográficas do Mondego e do Mira, uma vez que são 

sistemas de média dimensão, com características muito diferentes, quer em termos biogeográficos, quer 

em termos de influência antrópica. O primeiro encontra-se mais intervencionado e sofre uma maior 

influência climática temperada, enquanto o segundo está melhor preservado e tem características mais 
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subtropicais. No seu conjunto, conseguem abranger uma gama alargada de situações ambientais, 

mantendo-se praticável em termos logísticos e financeiros o estudo aprofundado das respectivas 

populações de enguia. Estes modelos serão depois extrapolados para as restantes bacias hidrográficas 

nacionais, fundamentalmente a partir da sua caracterização abiótica, efectuada com base em bibliografia 

existente. No entanto, não se exclui a realização de colheitas para completar essa caracterização. 

 

O objectivo primário deste projecto é o desenvolvimento de um conjunto de modelos matemáticos 

explicativos da distribuição e abundância dos exemplares de enguia amarela ao longo de duas bacias 

hidrográficas portuguesas com características diferentes, uma mais intervencionada (Mondego) e outra 

com um grau de preservação superior (Mira). Estas ferramentas estatísticas incluirão o maior número 

possível de variáveis ambientais abióticas e bióticas, assim como as diferentes pressões de origem 

antrópica que se fazem sentir em cada local. Os modelos desenvolvidos terão ainda em linha de conta 

fenómenos de mortalidade e alterações na distribuição e abundância dos exemplares dependentes da 

densidade populacional. 

 

A aplicação de versões simplificadas destes modelos às restantes bacias hidrográficas nacionais, a partir 

da sua caracterização em termos das variáveis explicativas incluídas naquelas ferramentas estatísticas, 

constitui o segundo objectivo deste projecto. 

 

Um terceiro objectivo consiste em avaliar as perdas de habitat adequado para a espécie, as taxas de 

mortalidade acrescidas e o decréscimo na qualidade dos exemplares que ocorrem em cada caso como 

resultado das diferentes actividades humanas.  

 

Os modelos matemáticos desenvolvidos, conjugados com as informações sobre a mortalidade resultante 

de acções antrópicas e o habitat potencialmente disponível para a enguia, na ausência de 

constrangimentos, em cada bacia hidrográfica, permitirão cumprir um quarto objectivo. Este consiste em 

avaliar as consequências que diferentes medidas de gestão desses espaços terão nos respectivos efectivos 

populacionais da espécie, constituindo assim a base para a elaboração e monitorização do respectivo 

plano nacional da enguia.  

 

 

 

METODOLOGIA ADOPTADA 

 

O presente projecto centra-se na produção de modelos preditivos da distribuição e abundância da enguia 

nas bacias portuguesas e em avaliar as consequências que a adopção de diferentes medidas de gestão 

desses espaços terão nos respectivos efectivos populacionais. Para o desenvolvimento e validação desses 

modelos e para a realização dos estudos prospectivos que conduzirão à determinação dessas medidas 

serão utilizadas técnicas estatísticas de ponta. 

 

Para a realização destas operações será necessário previamente compilar a bibliografia existente, realizar 

inquéritos e efectuar campanhas no terreno para determinar quais dos diferentes factores de pressão 

antrópica estão a actuar sobre a espécie nas bacias hidrográficas portuguesas e que habitats presentemente 

não colonizados pela enguia o eram em situação pristina ou próximo disso. Além disso, será necessário 

recolher dados actuais sobre a distribuição e abundância da espécie, bem como sobre as características 

físico-químicas dos locais onde ela ocorre presentemente. Para as estimativas de densidade serão 

efectuadas operações de marcação-recaptura, recorrendo a técnicas de ponta. 

  

Com vista a apreender a ocorrência de fenómenos de mortalidade e alterações na distribuição, abundância 

e qualidade dos exemplares dependentes da densidade populacional, serão ainda analisados diferentes 

aspectos da ecologia da espécie (estrutura sexual e etária, crescimento, mortalidade, parasitismo, ecologia 

trófica, actividade e espaço vital) nos vários locais. Para isso serão usadas diferentes metodologias de 

campo e de laboratório, destacando-se o uso de técnicas de biotelemetria. 

 

Dada a elevada vulnerabilidade actual da enguia-europeia procurou-se adoptar, neste projecto, técnicas de 

estudo pouco lesivas para os indivíduos, evitando-se ao máximo o sacrifício de exemplares. 

 

Para a concretização do estudo proposto está prevista a realização das 5 tarefas seguintes, que são 

descritas de forma detalhada mais adiante: 

 



 

-3- 3 

1. Compilação de dados e caracterização geral das bacias; 

2. Determinação do habitat actual e potencial da enguia; 

3. Desenvolvimento de modelos de distribuição e abundância da enguia; 

4. Análise do efeito da densidade populacional da enguia na sobrevivência e qualidade dos 

exemplares; 

5. Análise de diferentes cenários de gestão com vista à recuperação, sustentabilidade e conservação 

da enguia. 

  

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

TAREFA 1 

Compilação de dados e caracterização geral das bacias do Mondego e do Mira 

 

Um dos objectivos desta tarefa é actualizar a recolha de dados existentes em Portugal sobre a ecologia da 

enguia e as respectivas estatísticas de pesca. Essa informação será um precioso contributo para 

desenvolver e validar os modelos de distribuição e abundância da espécie e para a realização das 

inferências prospectivas planeadas para a fase subsequente. Será ainda uma mais-valia essencial para 

determinar a influência da densidade populacional na sobrevivência e qualidade dos exemplares. 

 

No âmbito desta tarefa prevê-se ainda uma actualização da caracterização geral das várias bacias 

hidrográficas portuguesas e do Mondego e do Mira, em particular. As informações a recolher incluirão o 

uso do solo nas várias bacias drenantes, a área total e a ordem de cada curso de água, a inventariação das 

barreiras à livre circulação dos peixes e uma avaliação global dos níveis de pressão das várias actividades 

antrópicas em cada local. Toda esta informação será utilizada para o estabelecimento das estações de 

amostragem, desenvolvimento e validação dos modelos de distribuição e abundância da espécie e estudos 

preditivos subsequentes. 

Os dados mais relevantes sobre a ecologia da enguia, as estatísticas de pesca da espécie em Portugal e as 

características das bacias hidrográficas portuguesas serão recolhidos e colocados num formato utilizável 

no início do projecto. Muitas destas informações foram já obtidas anteriormente, sendo apenas necessário 

efectuar o seu tratamento para posterior utilização. Contudo, outros elementos, sobretudo os referentes à 

caracterização das bacias hidrográficas, terão ainda de ser obtidos mediante a consulta de fontes 

bibliográficas e a consulta de investigadores e técnicos de centros de pesquisa e de agências 

governamentais.  

 

No que diz respeito à caracterização das bacias hidrográficas, prevê-se ainda a realização de visitas ao 

terreno e a promoção de inquéritos às populações locais para complementar os dados obtidos nas fontes 

bibliográficas e junto dos técnicos consultados. Estes elementos serão particularmente úteis para aferir as 

informações sobre as barreiras existentes à livre circulação dos peixes e os níveis de pressão das várias 

actividades antrópicas em cada local. Para isso será adoptada a metodologia desenvolvida por Almeida et 

al. (2006) e Suissas (2006). 

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Compilação, em bases de dados, dos elementos sobre as bacias hidrográficas portuguesas e sobre a 

ecologia da enguia em Portugal, decorridos 12 meses sobre o início da execução do projecto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Almeida  P.R., Pedro S. & Quintella B.R. 2006.  Monitorização das populações de peixes migradores 

anádromos no Rio Minho. Relatório Final. Instituto da Água / Universidade de Évora.  

Suissas C. 2006. Caracterização da pesca da lampreia-marinha (Petromyzon marinus L.) na bacia 

hidrográfica do Rio Tejo: Estudo da viabilidade da exploração como recurso haliêutico. 

Relatório de Trabalho de Fim de Curso, Universidade de Évora. 

 

 

TAREFA 2 

Determinação do habitat actual e potencial da enguia 
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O objectivo específico desta tarefa é determinar quais as áreas das bacias hidrográficas portuguesas 

actualmente colonizadas pela enguia e aquelas que poderiam ser colonizadas, caso fossem eliminados os 

constrangimentos que impedem o livre acesso às porções superiores da rede hidrográfica e a sua 

sobrevivência em determinados troços altamente modificados. Deste modo, será possível quantificar a 

perda de habitat da espécie nestas bacias, em relação às situações originais. 

 

A determinação da distribuição actual da enguia nas bacias portuguesas será efectuada recorrendo 

fundamentalmente à bibliografia recente disponível. No entanto, sempre que surgirem dúvidas quanto à 

presença da enguia em determinados pontos das bacias hidrográficas, prevê-se a efectivação de inquéritos 

junto das populações locais para colmatar essas lacunas e, sempre que se considerar necessário, a 

realização de amostragens pontuais. A metodologia a adoptar no primeiro caso será uma adaptação 

daquela desenvolvida por Costa (2004), para assegurar a fidedignidade das informações obtidas. As 

colheitas serão efectuadas recorrendo ao uso de pesca eléctrica, uma vez que este tipo de incertezas 

apenas poderá surgir em meio dulciaquícola.  

 

Dada a natureza retrospectiva dos dados a obter para caracterizar a primitiva distribuição da enguia, esses 

dados terão de ser compilados a partir de fontes históricas e bibliográficas e da realização de inquéritos 

junto das populações locais, idealmente junto do sector mais idoso da população. Como os elementos 

escritos disponíveis são bastante escassos, esta tarefa terá de ser fundamentalmente baseada na execução 

de entrevistas, com especial incidência nas áreas onde não existem referências à presença da espécie. 

Também neste caso, a metodologia a usar será uma adaptação da desenvolvida por Costa (2004). 

 

Feita a inventariação dos troços de rio onde a espécie outrora existiu, mas onde não se encontra presente 

na actualidade, estes serão analisados quanto às suas características hidromorfológicas, físicas e químicas, 

de modo a determinar se, mesmo que se garantisse o acesso das enguias ao local, estas aí conseguiriam 

sobreviver, face a hipotéticas alterações de habitat entretanto ocorridas. Para isso serão fundamentais os 

elementos coligidos no âmbito da tarefa 1. 

 

A compilação e confrontação de todos estes dados permitirá determinar a distribuição da enguia nestas 

bacias, historicamente e na actualidade, e avaliar qual a percentagem de habitat perdido pela espécie, 

identificando simultaneamente as causas desse constrangimento. 

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Mapeamento da distribuição actual e potencial da enguia nas bacias hidrográficas portuguesas, decorridos 

6 meses sobre o início da execução do projecto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Costa J.L. 2004. A biologia do xarroco Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801) e o seu 

papel na estrutura e funcionamento dos ecossistemas em que se insere; referência especial à 

população do estuário do Mira. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

 

 

TAREFA 3 

Desenvolvimento dos modelos de distribuição e abundância da enguia 

 

Esta tarefa tem como objectivo específico o desenvolvimento e validação de dois modelos distintos para 

prever a distribuição e abundância da enguia nos sistemas continentais portugueses, um baseado na sua 

abundância numérica e outro baseado na sua abundância ponderal. As variáveis preditivas abióticas e 

bióticas a utilizar incluirão: altitude, distância à foz, área de drenagem e ordem dos cursos de água, 

profundidade e largura do troço, velocidade da corrente, salinidade, sólidos suspensos, turbidez, oxigénio 

dissolvido, pH, conductividade, granulometria e matéria orgânica nos sedimentos, tipo e percentagem de 

cobertura do leito, abundância de presas, competidores potenciais e parasitas. Serão ainda consideradas 

algumas variáveis indicativas de pressão antrópica, como o uso do solo na sub-bacia drenante, o estado de 

conservação das margens, a distância a barreiras físicas, a intensidade piscatória e a qualidade ecológica 

da água. Finalmente, estes modelos terão em consideração a influência da concentração dos exemplares 

na sua sobrevivência e, consequentemente, na respectiva abundância final. 

 



 

-5- 5 

No início desta tarefa será efectuada uma campanha de amostragem preliminar nas bacias hidrográficas 

do Mondego e do Mira para seleccionar 60 estações de amostragem que servirão de base ao 

desenvolvimento dos modelos de distribuição e abundância da enguia. Naturalmente, tendo em conta os 

objectivos do estudo, apenas serão seleccionados, com este propósito, locais que se encontrem abaixo de 

obstáculos intransponíveis por parte dos peixes. 

 

Todos os locais serão amostrados durante os dois primeiros anos do projecto, de modo a integrar a 

variabilidade interanual no recrutamento nos dados introduzidos nos modelos. As campanhas de 

amostragem serão levadas a cabo no final da primavera, quando as enguias em Portugal atingem um pico 

máximo de actividade e a migração dos recrutas está praticamente concluída (Domingos, 2003). 

 

A captura das enguias será realizada com arrasto de vara em meio estuarino e com pesca eléctrica em 

meio dulciaquícola. Dada a impossibilidade de aplicar eficazmente o método das pescas sucessivas em 

meio estuarino, para se garantir a comparabilidade das estimativas de densidade em todas as estações de 

amostragem serão efectuadas operações de marcação-recaptura, recorrendo-se à marcação dos espécimes 

com marcas do tipo pit-tags, que permitem o reconhecimento individual dos exemplares. Prevê-se que 

seja suficiente a realização de quatro destas operações por local, para efectuar boas estimativas de 

densidade (Costa et al., 1992).  

 

Todos os exemplares capturados serão pesados (para determinar a abundância ponderal) e medidos (para 

permitir estabelecer a estrutura populacional) e a sua condição avaliada através da determinação do 

conteúdo lípidico, obtido mediante a utilização de um medidor portátil de energia por microondas. Uma 

pequena sub-amostra dos espécimes recolhidos em cada local será levada para o laboratório para 

determinação da idade e do sexo, as quais serão efectuadas mediante a observação dos anéis de 

crescimento inscritos nos otólitos e a inspecção macroscópica e microscópica das gónadas. Estes 

espécimes serão ainda analisados para avaliar a prevalência e intensidade do nemátode parasita 

Anguillicola crassus, considerado um hipotético factor de constrangimento à migração reprodutora e de 

mortalidade acrescida dos exemplares de enguia em casos extremos (Palstra et al., 2007; Neto, 2008). 

 

Com a realização das operações de pesca serão obtidas igualmente as abundâncias das restantes espécies 

de peixe e de crustáceos decápodes. Durante as campanhas de amostragem serão também efectuadas 

medições dos parâmetros físico-químicos da água e determinada a percentagem de cobertura do leito. 

Serão ainda recolhidas amostras de sedimentos para determinação das respectivas granulometrias e teores 

em matéria orgânica e de macroinvertebrados bentónicos para análise das disponibilidades alimentares. 

Estes últimos dados permitirão ainda avaliar a qualidade ecológica da água em cada local (Chainho, 2008; 

Chaves, 2008), sendo os restantes elementos, relativos à pressão antrópica por local, obtidos a partir das 

informações recolhidas no âmbito da tarefa 1. Já os elementos relativos à influência da infestação pelo 

parasita A. crassus e os dados sobre a mortalidade dependente da densidade derivarão dos estudos levados 

a cabo na tarefa 4. 

 

Com base em todos estes elementos serão construídos e validados os modelos para estimativa da 

abundância numérica e ponderal da enguia em função das diferentes variáveis bióticas e abióticas. A 

metodologia a utilizar para esse fim basear-se-á maioritariamente na aplicação de modelos lineares 

generalizados (Lemos & Gomes, 2004; Sousa et al., 2007) e modelos espaço-temporais Bayesianos 

(Lemos et al., 2007), consoante o tipo de dados e o problema em mão. 

 

Versões simplificadas dos modelos produzidos serão aplicadas às restantes bacias hidrográficas nacionais, 

bastando para isso que estas se encontrem caracterizadas em termos das variáveis explicativas incluídas 

naquelas ferramentas estatísticas.  

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Modelos de distribuição e abundância da enguia desenvolvidos e validados passados 34 meses sobre o 

início da execução do projecto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Chainho P., Chaves  M.L., Costa J.L., Costa M.J. & Dauer D.M. 2008. Use of multimetric indices to 

classify estuaries with different hydromorphological characteristics and different levels of 

human pressure. Mar. Pollut. Bull., 56: 1128-1137. 
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Chaves M.L. 2008. Spatio-temporal dynamics of undisturbed macroinvertebrate communities in the 

Mondego River basin. Contribution to the ecological assessment of streams. Tese de 

Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

Costa J.L., P.R. Almeida, C. Assis, F. Moreira & M.J. Costa 1992. A study of methods of estimating the 

size of eel populations in small streams. Ir. Fish. Inv., 36: 68-69. 

Domingos I. 2003. A enguia europeia, A. anguilla (L. 1758), na bacia hidrográfica do Rio Mondego. 

Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

Lemos R.T. & Gomes J.F. 2004. Do local environmental factors induce daily and yearly variability in 

bluefin tuna (Thunnus thynnus) trap catches? Ecol. Model., 177: 143-156. 

Lemos R.T., Sansó B., & Huertos M.L. 2007. Spatially varying temperature trends in a Central California 

estuary. J. Agric. Biol. Environ. Stats., 12: 379-396. 

Neto A.F. 2008. Susceptibilidade da enguia-europeia (Anguilla anguilla) à degradação ambiental no 

estuário do Tejo: contaminação biológica pelo parasita Anguillicola crassus e contaminação 

química por metais pesados. Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa. 

Palstra, A.P., Heppener, D.F.M., van Ginneken, V.J.T., Székely, C. & van den Thillart, G.E.E.J.M. 2007. 

Swimming performance of silver eels is severely impaired by the swim-bladder parasite 

Anguillicola crassus. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 352: 244-256. 

Sousa P., Lemos R.T., Gomes M.C. & Azevedo M. 2007. Analysis of horse mackerel, blue whiting, and 

hake catch data from Portuguese surveys (1989-1999) using an integrated GLM approach. 

Aquat. Liv. Res., 20: 105-116. 

 

 

TAREFA 4 

Análise do efeito da densidade populacional da enguia na sobrevivência e qualidade dos exemplares 

 

O objectivo principal desta tarefa é determinar se um aumento da densidade populacional da enguia pode 

conduzir a taxas acrescidas de mortalidade dos exemplares e a um decréscimo da sua qualidade como 

reprodutores potenciais. Em caso afirmativo, pretende-se ainda determinar quais os factores que podem 

ser responsáveis por esses fenómenos. Deste modo, será mais fácil a proposta de medidas que minimizem 

eficazmente os impactos causados pela concentração artificial de exemplares devido à alteração do seu 

habitat natural. 

 

Quando ocorrem densidades elevadas de enguias dá-se um aumento das interacções bióticas negativas, 

tais como a competição por alimento e espaço vital (Costa et al., 1993; Domingos, 2003; Domingos et al., 

2006; Costa et al., 2008). Por tal motivo, esta situação contribui normalmente para níveis acrescidos de 

mortalidade (Vøllestad & Jonsson, 1988) e um decréscimo na condição dos indivíduos (Costa et al., 

1993; Costa et al., 2008). Além destes aspectos, que certamente contribuem para reduzir o sucesso 

reprodutor da espécie, existem inúmeras indicações que apontam para o facto da diferenciação do sexo na 

enguia ser influenciada por factores ambientais, de entre os quais se destaca a densidade (Colombo et al., 

1984). Elevadas densidades de enguias favorecem normalmente a produção de machos em desfavor das 

fêmeas. Assim, este decréscimo da biomassa desovante em situação de elevada densidade populacional 

tem necessariamente implicações no manancial reprodutor da espécie. 

Os dados sobre o comprimento, peso, conteúdo lipídico, sexo, idade e parasitismo dos exemplares 

capturados no âmbito da tarefa 3 permitirão determinar a condição e o crescimento dos indivíduos em 

cada local, bem como as respectivas estruturas dimensionais, etárias e sexuais. Os modelos de 

crescimento estimados possibilitarão ainda determinar as taxas de mortalidade nas várias estações de 

amostragem (Gayanilo & Pauly, 1997). Todos estes dados servirão para avaliar o impacto da 

concentração forçada dos exemplares na população de enguia. As taxas de parasitismo e de mortalidade 

em função da densidade serão ainda utilizadas como variáveis preditivas nos modelos de abundância 

desenvolvidos na tarefa 3. 

 

Numa tentativa de determinar se as alterações referidas a nível da qualidade dos exemplares em situação 

de elevada densidade se devem a constrangimentos tróficos ou de espaço, serão efectuados estudos sobre 

a ecologia alimentar da enguia e sobre a sua actividade e área vital em quatro estações de amostragem 

seleccionadas em função da densidade da espécie (de forma a abranger situações diversas). Uma vez que 

em Portugal a actividade da espécie é normalmente mais intensa na primavera (Costa, 1989), torna-se 

fundamental que estes estudos sejam desenvolvidos nesta época do ano. No entanto, como em condições 

de maior escassez de alimento podem gerar-se situações mais graves de incapacidade de apropriação de 
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recursos tróficos em quantidade e qualidade suficientes, estes trabalhos serão replicados na época outonal. 

Tais operações serão levadas a cabo apenas durante o último ano do projecto. 

 

Após a sua captura, os exemplares de enguia destinados aos estudos de alimentação, bem como a fauna 

acompanhante impossível de identificar no terreno, nomeadamente invertebrados bentónicos, serão 

transportados para o laboratório. Aqui, a fauna acompanhante será identificada e contada e os conteúdos 

estomacais das enguias serão pesados e analisados com vista à determinação do alimento presente. Será 

assim possível confrontar, nas quatro situações de densidade diferencial, os seguintes parâmetros: 

quantidade de alimento ingerido; número e dimensão das presas consumidas; tipo de alimento 

preferencial; sobreposição de dietas entre as diferentes classes dimensionais; e grau de selecção do 

alimento (Costa et al., 1992). 

 

Com o fito de avaliar se o tempo gasto e o espaço percorrido pelos exemplares de enguia em busca de 

alimento variam em função da concentração dos animais e de eventuais diferenças na facilidade de obter 

alimento serão realizados ensaios para determinar a actividade diária e a área vital dos espécimes. Para 

cumprir esse objectivo serão aplicadas técnicas de biotelemetria, implantando-se cirurgicamente rádio-

transmissores na cavidade peritoneal dos exemplares, segundo a metodologia descrita por Baras & 

Jeandrain (1998). Após a realização de experiências em laboratório com a finalidade de testar a 

metodologia de implantação dos rádio-transmissores, serão iniciados trabalhos de campo, em que se 

seguirão os indivíduos marcados de forma manual, por meio de um receptor rádio e uma antena YAGI de 

três elementos. A posição dos indivíduos será registada com uma periodicidade diária. Paralelamente, 

estão previstos ciclos de teledetecção contínua com uma duração máxima de 24 horas e uma 

periodicidade semanal (Almeida et al., 2002; Quintella et al., 2005). No total, prevê-se o estudo do 

comportamento de 40 animais, 5 em cada uma das quatro estações de amostragem seleccionadas para 

estudo da área vital, nas duas épocas do ano consideradas. 

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Estudos sobre parasitismo, estrutura populacional, crescimento, mortalidade, alimentação actividade e 

espaço vital acabados passados 34 meses sobre o início da execução do projecto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Almeida P.R., Quintella B.R. & Dias N.M. 2002. Movement of radio-tagged anadromous sea lamprey 

during the spawning migration in the River Mondego (Portugal). Hydrobiol., 483: 1-8. 

Baras E. & Jeandrain D. 1998. Evaluation of surgery procedures for tagging eel Anguilla anguilla (L.) 

with biotelemetry transmitters. Hydrobiol., 371/372: 107-111. 

Colombo G., Grandi G. & Rossi R. 1984. Gonad differentiation and body growth in Anguilla anguilla L. 

J. Fish Biol., 24: 215-228. 

Costa J.L. 1989. Estudo da biologia e ecologia da enguia europeia Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) no 

estuário do Tejo e tributários. Relatório de Estágio de Licenciatura, Universidade de Lisboa.  

Costa J.L., Assis C., Almeida P.R., Moreira F. & Costa M.J. 1992. On the food of the European eel, A. 

anguilla (L.), in the upper zone of the Tagus estuary. J. Fish Biol., 41: 841-850. 

Costa J.L., Domingos I., Almeida A.J., Feunteun E. & Costa M.J. 2008. The interaction between 

Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801) and Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758): 

what happens when these species occur in sympatry? Cybium, 32: 111-117. 

Costa M.J., Almeida P.R., Costa J.L., Assis C. & Moreira F. 1993. Algumas notas sobre a capacidade 

adaptativa da enguia europeia, A. anguilla (L., 1758). Pub. Inst. Zool. Dr. Augusto Nobre, 233: 

1-17. 

Domingos I. 2003. A enguia europeia, A. anguilla (L. 1758), na bacia hidrográfica do Rio Mondego. 

Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

Domingos I., Costa J.L. & Costa M.J. 2006. Factors determining length distribution and abundance of the 

European eel, Anguilla anguilla, in the River Mondego (Portugal). Fresh. Biol., 51: 2265-2281. 

Gayanilo F.C.Jr. & Pauly D. 1997. The FAO-ICLARM Stock Assessment Tools (FISAT) Reference 

manual. FAO Computerized Information Series (Fisheries), Rome. 

Quintella B.R., Andrade N.O., Espanhol R. & Almeida P.R. 2005. The use of PIT telemetry to study 

movements of ammocoetes and metamorphosing sea lampreys in river beds. J. Fish Biol., 66: 

97-106. 
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Vøllestad L.A. & Jonsson B. 1988. A 13-year study of the population dynamics and growth of the 

European eel Anguilla anguilla in a Norwegian River: evidence for density-dependent mortality, 

and development of a model for predicting yield. J. Anim. Ecol., 57: 983-997. 

 

 

TAREFA 5 

Análise de diferentes cenários de gestão 

 

Esta tarefa tem como objectivo principal a análise de cenários de gestão com vista à recuperação, 

sustentabilidade e conservação da enguia em Portugal. Dela resultarão, inevitavelmente, valiosos 

contributos para o Plano de Gestão da Enguia. 

 

As informações recolhidas no âmbito das tarefas 1, 2 e 4, juntamente com os modelos de distribuição e 

abundância desenvolvidos na tarefa 3, possibilitam uma primeira avaliação dos impactos antrópicos nos 

efectivos e na repartição espacial da enguia nas bacias hidrográficas portuguesas. Os referidos modelos 

permitem ainda a realização de estudos preditivos, em que serão analisadas as consequências positivas e 

negativas para a espécie resultantes da implementação de diferentes formas de intervenção humana nas 

bacias em estudo. Estas simulações de cenários alternativos permitirão assim determinar quais as medidas 

mais adequadas com vista à recuperação, sustentabilidade e conservação da enguia nestes sistemas.  

 

Desde que complementados com dados sobre o recrutamento e fuga de reprodutores, estes modelos 

constituirão a base para a elaboração do Plano de Gestão da Enguia em Portugal. 

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Análise de cenários de gestão com vista à recuperação, sustentabilidade e conservação da enguia 

acabados os 36 meses sobre o início da execução do projecto. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO  

 

Este projecto foi concebido para um horizonte temporal de três anos. 
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PROJECTO ESCAPE 

ESTUDOS SUPLEMENTARES PARA O CÁLCULO DOS ADULTOS PORTUGUESES DE ENGUIA: 

ESTIMATIVA DA DENSIDADE E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DURANTE A MIGRAÇÃO EM 

MEIO AQUÁTICO CONTINENTAL 

 

 

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS 

 

Em Portugal, os dados existentes sobre a ocorrência e bio-ecologia de enguias prateadas são praticamente 

inexistentes. Apenas Costa (1989) e Domingos (2003) referem, respectivamente para as bacias do Tejo e 

do Mondego, a ocorrência de alguns exemplares, indicando o local e época de captura e algumas 

características biométricas, etárias e sexuais. Por outro lado, ao contrário do que acontece noutros países 

europeus e no território nacional para as enguias amarelas, em Portugal as enguias prateadas são pouco 

apreciadas em termos gastronómicos, não sendo por isso alvo de pesca dirigida no nosso país, e sendo 

mesmo dificilmente identificadas pelos pescadores portugueses e consequentemente não referenciadas 

nas respectivas estatísticas de pesca. Deste modo, a estimativa do número de enguias prateadas que se 

desenvolveram nos cursos de água portugueses e que conseguem atingir as águas oceânicas nunca poderá 

ser determinada com base em dados históricos ou estatísticas de pesca. 

 

A abundância das enguias prateadas portuguesas terá assim de ser determinada a partir de estudos 

específicos para o efeito. Se a densidade de enguias prateadas for calculada em locais para os quais se 

conhece a respectiva densidade de enguias amarelas é possível estimar a respectiva taxa de metamorfose 

correspondente. Se essa taxa de metaformose for determinada para diferentes espaços, com características 

abióticas e bióticas e condicionantes antrópicas distintas, será possível estimar essa taxa de metamorfose 

em função das características ambientais prevalecentes. A aplicação destas taxas de metamorfose aos 

modelos desenvolvidos no âmbito do projecto CRESCER permitirá determinar o número de enguias 

prateadas que se desenvolveram nos sistemas continentais portugueses com potencial para atingir o mar. 

O seu número real terá de ser posteriormente corrigido em função da mortalidade que ocorrerá durante os 

movimentos migratórios pré-oceânicos, quer devido a causas naturais (predação por lontra, corvo-

marinho, peixes, etc.), quer devido a causas antrópicas, entre as quais a pesca e a acção mecânica das 

turbinas das infra-estruturas hidroelécticas assumem um papel principal (Domingos, 2003). A estimativa 

da mortalidade natural das enguias prateadas será essencial para determinação da taxa de fuga destes 

exemplares em condições pristinas, enquanto a estimativa da mortalidade não natural destes espécimes 

será essencial para a proposta de medidas de gestão das bacias hidrográficas, com vista ao cumprimento 

dos objectivos propostos no Regulamento (CE) 1100/2007 de 18 de Setembro de 2007. 

 

O presente projecto tem, então, como primeiro objectivo a estimativa da taxa de metamorfose das enguias 

amarelas em enguias prateadas em diferentes condições ambientais, de modo a permitir determinar a 

densidade destas últimas nos vários locais, a partir da densidade das primeiras.  

O segundo objectivo do projecto consiste na estimativa da mortalidade natural e não natural das enguias 

prateadas durante a sua migração pré-oceânica. 

 

 

METODOLOGIA ADOPTADA 

 

O presente projecto centra-se na produção de um modelo preditivo da taxa de metamorfose das enguias 

amarelas em enguias prateadas em função de diversas variáveis abióticas e bióticas e condicionantes 

antrópicas. Para o desenvolvimento e validação desse modelo serão utilizadas técnicas estatísticas de 

ponta. 

 

Para a realização desta operação será necessário efectuar operações de marcação-recaptura de enguias 

prateadas em locais onde, no âmbito do projecto CRESCER, se obtenham dados de densidade de enguias 

amarelas e realizado uma boa caracterização dos variados determinantes ambientais. 

 

Para a determinação da mortalidade natural e não natural das enguias prateadas durante a sua migração 

em meio continental, serão empregues técnicas de biotelemetria. No caso da mortalidade dos exemplares 

por pesca, os dados obtidos por telemetria serão complementados por operações de verificação das 

capturas junto das comunidades piscatórias.  
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Dada a elevada vulnerabilidade actual da enguia procurou-se adoptar técnicas de estudo pouco lesivas 

para os indivíduos, evitando-se ao máximo o sacrifício dos exemplares. 

 

Para a concretização do estudo proposto está prevista a realização das 4 tarefas seguintes, que são 

descritas de forma detalhada mais adiante: 

 

1. Desenvolvimento do modelo para determinação da taxa de metamorfose das enguias amarelas em 

enguias prateadas em função das condicionantes ambientais; 

2. Determinação da taxa de mortalidade natural das enguias prateadas em meio continental; 

3. Determinação da taxa de mortalidade por pesca das enguias prateadas em meio continental; 

4. Determinação da taxa de mortalidade das enguias prateadas em meio continental por acção mecânica 

das turbinas das infra-estruturas hidroelécticas. 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

TAREFA 1 

Desenvolvimento do modelo para determinação da taxa de metamorfose das enguias amarelas em 

enguias prateadas em função das condicionantes ambientais 

 

Para cumprir o objectivo específico desta tarefa é necessário, em primeiro lugar, ter uma boa 

caracterização dos vários locais a estudar em termos de densidade de enguias amarelas e de 

condicionantes ambientais e antrópicas. Por esse motivo, para concretização desta tarefa deverão ser 

seleccionados 20 das estações de amostragem das bacias do Mondego e do Mira estudadas no âmbito do 

projecto CRESCER, representando no seu conjunto diferentes densidades populacionais, características 

ambientais e condicionantes antrópicas. Doze desses locais serão utilizados para desenvolvimento do 

modelo e oito deles para a sua validação posterior.  

 

Para determinação da densidade das enguias prateadas em cada local seleccionado serão efectuadas 

operações especificas no terreno. Dada a impossibilidade de aplicar eficazmente o método das pescas 

sucessivas em meio estuarino, para se garantir a comparabilidade das estimativas de densidade em todas 

as estações de amostragem serão efectuadas operações de marcação-recaptura, recorrendo-se à marcação 

dos espécimes com marcas do tipo pit-tags, que permitem o reconhecimento individual dos exemplares. 

 

Tendo em conta as características da espécie e dos sistemas em análise, as capturas serão efectuadas com 

arrasto de vara no estuário e com pesca eléctrica em água doce. Estes trabalhos serão efectuados no final 

do Verão e início do Outono, uma vez que, em Portugal, é nessa altura que a generalidade dos espécimes 

que vão realizar a migração reprodutora nesse ano já se encontram perfeitamente identificáveis, mas ainda 

não iniciaram os movimentos migratórios (Costa, 1989; Domingos, 2003). Em virtude das capturas de 

enguias prateadas serem normalmente baixas, devido à sua reduzida abundância, prevê-se a necessidade 

de realizar, pelo menos, seis campanhas de amostragem, por local, por ano. As estimativas de densidade 

de enguias prateadas deverão ser levadas a cabo nos dois primeiros anos do projecto, ou seja, em 

consonância com o efectuado para as enguias amarelas no âmbito do projecto CRESCER. 

 

Todos os exemplares capturados serão pesados (para determinar a abundância ponderal) e medidos (para 

permitir estabelecer a estrutura populacional) e a sua condição avaliada através da determinação do 

conteúdo lipídico, obtido mediante a utilização de um medidor portátil de energia por micro-ondas. Uma 

pequena sub-amostra dos espécimes recolhidos em cada local será levada para o laboratório para 

determinação da idade e do sexo/estado de maturação das gónadas, as quais serão efectudas mediante a 

observação dos anéis de crescimento inscritos nos otólitos e a inspecção macroscópica e microscópica das 

gónadas. Estes espécimes serão ainda analisados para avaliar a prevalência e intensidade do nemátode 

parasita Anguillicola crassus, considerado um hipotético factor de constrangimento à migração 

reprodutora e de mortalidade acrescida dos exemplares de enguia em casos extremos (Palstra et al. 2007; 

Neto, 2008) 

 

O modelo para determinação da taxa de metamorfose das enguias amarelas em enguias prateadas em 

função das condicionantes ambientais será construído e validado com base em todos estes elementos. Para 

isso deverá recorrer-se à aplicação da técnica de modelização linear generalizada (Lemos & Gomes, 

2004; Sousa et al., 2007). 
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Indicadores de Avaliação: 

 

Modelo para determinação da taxa de metamorfose das enguias amarelas em enguias prateadas em função 

das condicionantes ambientais desenvolvido e validado passados 24 meses sobre o início da execução do 

projecto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Costa J.L. 1989. Estudo da biologia e ecologia da enguia europeia Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) no 

estuário do Tejo e tributários. Relatório de Estágio de Licenciatura, Universidade de Lisboa.  

Domingos I. 2003. A enguia europeia, A. anguilla (L. 1758), na bacia hidrográfica do Rio Mondego. 

Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

Lemos R.T. & Gomes J.F. 2004. Do local environmental factors induce daily and yearly variability in 

bluefin tuna (Thunnus thynnus) trap catches? Ecol. Model., 177: 143-156. 

Neto A.F. 2008. Susceptibilidade da enguia-europeia (Anguilla anguilla) à degradação ambiental no 

estuário do Tejo: contaminação biológica pelo parasita Anguillicola crassus e contaminação 

química por metais pesados. Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa. 

Palstra, A.P., Heppener, D.F.M., van Ginneken, V.J.T., Székely, C. & van den Thillart, G.E.E.J.M. 2007. 

Swimming performance of silver eels is severely impaired by the swim-bladder parasite 

Anguillicola crassus. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 352: 244-256. 

Sousa P., Lemos R.T., Gomes M.C. & Azevedo M. 2007. Analysis of horse mackerel, blue whiting, and 

hake catch data from Portuguese surveys (1989-1999) using an integrated GLM approach. 

Aquat. Liv. Res., 20: 105-116. 

 

 

 

TAREFA 2 

Determinação da taxa de mortalidade natural das enguias prateadas em meio aquático continental 

 

Para cumprir os objectivos específicos da presente tarefa, esta deverá ser levada a cabo numa bacia 

hidrográfica onde a mortalidade não natural (por pesca ou turbinas) de enguias prateadas seja 

negligenciável, como é o caso do Mira. Para a sua prossecução serão empregues técnicas de 

biotelemetria. 

 

No total, serão estudados até um máximo de 50 exemplares, divididos de forma equitativa por água doce 

e salobra, de forma a determinar se existem diferenças significativas em termos de taxa de sobrevivência 

das enguias prateadas durante a progressão em ambos os ambientes continentais. As operações no terreno 

terão lugar entre Outubro e Março, quando os espécimes adultos iniciam a sua migração reprodutora em 

Portugal (Costa, 1989; Domingos, 2003). Como o número de enguias prateadas capturáveis para estas 

experiências não é muito elevado, estas operações serão repartidas pelos três anos em que durará o 

projecto. 

 

Para cumprimento desta tarefa, em cada uma das enguias prateadas a estudar, será implantado 

cirurgicamente na cavidade peritoneal um transmissor ultra-sónico, seguindo a metodologia descrita por 

Baras & Jeandrain (1998). Após a realização de experiências em laboratório com a finalidade de testar a 

metodologia de implantação dos transmissores, serão iniciados os trabalhos de rio, com a libertação dos 

indivíduos marcados no local de captura inicial. Para detectar quais das enguias marcadas conseguem 

realizar com sucesso os seus movimentos descendentes no curso de água serão implantadas 3 linhas de 

receptores automáticos (VR2), uma primeira à entrada do estuário, uma segunda a meio deste sistema 

salobro e uma terceira junto à foz. No final de cada ano será ainda efectuada uma prospecção manual, 

com recurso a um hidrofone e um receptor acústico portátil (VR100), dos exemplares não detectados na 

última bateria de receptores automáticos. Com este desenho experimental será possível determinar a 

percentagem de exemplares prateados que, por algum motivo, não efectuou, de facto, a migração 

reprodutora, e qual a taxa de mortalidade dos restantes, discriminada por troços do sistema em análise. 
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Indicadores de Avaliação: 

 

Taxa de mortalidade natural das enguias prateadas em meio continental determinada passados 33 meses 

sobre o início da execução do projecto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Baras E. & Jeandrain D. 1998. Evaluation of surgery procedures for tagging eel Anguilla anguilla (L.) 

with biotelemetry transmitters. Hydrobiol., 371/372: 107-111. 

Costa J.L. 1989. Estudo da biologia e ecologia da enguia europeia Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) no 

estuário do Tejo e tributários. Relatório de Estágio de Licenciatura, Universidade de Lisboa.  

Domingos I. 2003. A enguia europeia, A. anguilla (L. 1758), na bacia hidrográfica do Rio Mondego. 

Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

 

 

TAREFA 3 

Determinação da taxa de mortalidade por pesca das enguias prateadas em meio aquático 

continental 

 

Para cumprir os objectivos específicos da presente tarefa, esta deverá ser levada a cabo numa bacia 

hidrográfica onde a pesca de enguias tenha alguma expressão, como é o caso do Mondego. Para a sua 

prossecução serão estudados os mesmo quantitativos de enguias empregues as mesmas técnicas de 

biotelemetria e operações descritas na tarefa 2. No entanto, neste caso serão colocadas linhas 

suplementares de receptores automáticos VR2, antes e após as principais zonas de pesca da enguia 

existentes na bacia.  

 

À taxa de mortalidade total encontrada neste sistema para as enguias prateadas em migração, será 

substraída a taxa determinada para o estuário do Mira (mortalidade natural), obtendo-se assim a taxa de 

mortalidade por pesca. Este valor será aferido através de operações de verificação das capturas de enguias 

prateadas junto das comunidades piscatórias, que serão levadas a cabo durante o mesmo período. 

 

O conhecimento do esforço de pesca dirigido à enguia nesta e nas outras bacias nacionais, obtido através 

do projecto ESTATÍSTICA, permitirá extrapolar os resultados obtidos no sistema em análise para os 

restantes. Estes valores obtidos para a mortalidade por pesca nas várias bacias hidrográficas serão 

essenciais para a proposta de medidas de gestão desses sistemas, de modo a permitir atingir os objectivos 

traçados pelo Regulamento (CE) 1100/2007 de 18 de Setembro de 2007. 

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Taxa de mortalidade por pesca das enguias prateadas em meio continental determinada passados 36 

meses sobre o início da execução do projecto. 

 

 

TAREFA 4 

Determinação da taxa de mortalidade das enguias prateadas em meio aquático continental por 

acção mecânica das turbinas das infra-estruturas hidroelécticas 

 

Para cumprir os objectivos específicos da presente tarefa, esta deverá ser levada a cabo num local onde 

exista um empreendimento hidroeléctrico que permita a passagem de exemplares de enguia para 

montante, como é o caso do Açude de Pedrógão, no estuário do Guadiana. Para a sua prossecução serão 

estudados os mesmos quantitativos de enguias e empregues as mesmas técnicas de biotelemetria e 

operações descritas nas tarefas 2 e 3. No entanto, neste caso todos os exemplares marcados serão 

capturados e libertados a montante da albufeira em apreço e apenas se utilizará uma bateria de receptores 

automáticos VR2, colocada a jusante da infra-estrutura hidráulica. Assim se determinará a taxa de 

mortalidade das enguias prateadas por acção mecânica das respectivas turbinas. Esta estimativa será 

aferida com os dados existentes para outros países. 

 

Os valores obtidos para a mortalidade das enguias prateadas por acção mecânica das turbinas das infra-

estruturas hidroelécticas serão essenciais para a proposta de medidas de gestão desses sistemas, 
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nomeadamente para permitir averiguar os benefícios reais da instalação de mecanismos de transposição 

para montante das barragens por exemplares de enguia. 

 

Indicadores de Avaliação: 

 

Taxa de mortalidade das enguias prateadas em meio continental por acção mecânica das turbinas das 

infra-estruturas hidroelécticas determinada passados 36 meses sobre o início da execução do projecto. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO  

 

Este projecto foi concebido para ter um horizonte temporal de três anos. 
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PROJECTO MEIXÃO 

 
AVALIAÇÃO DO RECRUTAMENTO DE ENGUIA 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS 

 

A enguia europeia reproduz-se exclusivamente no mar dos Sargaços (Lecomte-Finiger, 1994), realizando 

as larvas (leptocéfalo) uma migração transoceânica em direcção à costa europeia e do norte de África. Ao 

atingir a plataforma continental inicia uma metamorfose, transformando-se no estado de desenvolvimento 

denominado meixão, forma na qual se dá o recrutamento para as águas continentais.  

 

Em Portugal, provavelmente devido à sua localização geográfica, o recrutamento processa-se ao longo de 

todo o ano (Bessa, 1994), com um pico entre o início de Outono e o final da Primavera. Este período está 

certamente associado à época das chuvas, quando há um maior caudal de água doce nos rios, e com a 

atracção que a água doce exerce sobre as larvas na plataforma continental.  

 

Portugal é um dos países europeus mais importantes em termos de recrutamento de meixão, apenas 

superado pela França e por Espanha, não existindo porém dados históricos fidedignos sobre os 

quantitativos de entrada de meixão nas bacias hidrográficas nacionais. Apenas para o rio Minho existem 

estatísticas de pesca, a única bacia hidrográfica onde é actualmente permitida a pesca do meixão em 

Portugal. No restante território nacional a pesca do meixão está interdita desde 2001, embora se registe 

pesca ilegal intensiva em praticamente em todas as bacias hidrográficas nacionais, com quantitativos que, 

segundo algumas fontes, atingem as dezenas de toneladas.  

 

Em Portugal não existe um plano de monitorização do recrutamento do meixão, embora, com base nos 

dados do rio Minho, se registe uma tendência semelhante à verificada na maioria dos restantes países 

europeus, que aponta no sentido de um decréscimo acentuado desde os anos 1980. 

 

A nível europeu, o recrutamento actual de meixão, estimado na ordem dos 5% dos níveis registados na 

década de 1970, e sem sinais de recuperação, aliado a factores como a redução do habitat, a 

sobreexploração do recurso, a poluição das massas de água, o parasitismo por Anguillicola crassus, e as 

modificações nas condições oceânicas devido às alterações climáticas, tem contribuído para que o stock 

de enguia-europeia se encontre em declínio na maior parte da sua área de distribuição e fora dos limites 

biológicos de segurança (ICES 2008). Neste contexto, o Conselho da União Europeia aprovou o 

Regulamento (CE) nº 1100/2007, que estabelece a necessidade de implementar medidas de gestão em 

todos os países europeus, com vista à recuperação das populações de enguia-europeia. Os estados 

membros ficam obrigados a elaborar planos de gestão da enguia a nível nacional, ou por bacia 

hidrográfica, que vão ao encontro do objectivo do regulamento, ou seja, a fuga para o mar de pelo menos 

40% da biomassa de enguias prateadas, correspondentes à melhor estimativa de fuga na ausência de 

influências antropogénicas sobre a população. 

 

Neste contexto surge este projecto que tem como principais objectivos: 

 

a) Estabelecer procedimentos de monitorização que permitam conhecer a dinâmica de recrutamento e 

os parâmetros ambientais e biológicos que o influenciam; 

b) Estimar a abundância relativa do meixão em alguns dos principais sistemas e procurar identificar 

métodos independentes da pesca comercial para a estimação absoluta do recrutamanto.  

 

Para a concretização do estudo proposto está prevista a realização das 5 tarefas seguintes, que são 

descritas de forma detalhada mais adiante: 

1. Avaliação da sazonalidade do recrutamento e relação com variáveis ambientais; 

2. Determinação da tendência do recrutamento em sistemas com dados históricos; 

3. Determinação e comparação da abundância relativa de meixão em diferentes sistemas, através das 

CPUEs da pesca experimental; 

4. Experimentação da técnica de marcação e recaptura com corantes vitais para estimativa do 

recrutamento; 



 

 - 2 - 

5. Modelação da abundância relativa com parâmetros ambientais para estimativa do recrutamento em 

todas as bacias hidrográficas nacionais. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

TAREFA 1 

Sazonalidade do recrutamento e relação com variáveis ambientais 
 

Esta tarefa tem como objectivo específico caracterizar a evolução do recrutamento ao longo do ano, 

baseado na análise quantitativa das capturas em termos de CPUE, associada a variáveis ambientais, e 

recolha de dados biológicos sobre os indivíduos.  

Serão efectuadas campanhas de amostragem no rio Mira, usando o botirão como arte de pesca. Está 

prevista a realização de 12 capturas em cada ciclo lunar (dia anterior, dia da fase e dia seguinte) ao longo 

de todo o ano, para o primeiro ano do projecto. Nos dois anos seguintes as amostragens irão centrar-se no 

período de maior recrutamento. Serão recolhidos dados sobre parâmetros ambientais, como a velocidade 

da corrente, a temperatura, a salinidade, a turbidez, o oxigénio dissolvido, o pH e a condutividade. Para a 

análise biológica serão realizadas amostragens de 100 indivíduos, mensalmente na Lua Nova, com 

determinação do comprimento, peso, altura e estado de pigmentação. 

 

Indicadores de avaliação: 

 

Identificação do padrão sazonal de recrutamento e principais factores ambientais que o influenciam. 

Caracterização biológica dos indivíduos ao longo do ano.  

 

 

TAREFA 2 

Determinação da tendência do recrutamento em sistemas com dados históricos 

 

Com esta tarefa pretende-se analisar a evolução do recrutamento no rio Minho e no rio Lis, e comparar a 

sua tendência nos dois sistemas. 

No rio Minho, onde a pesca do meixão é legal, existe uma série temporal de dados relativos às capturas. 

Por outro lado, estudos conduzidos pelo IPIMAR no rio Lis em 1996 e 1997, com pescas experimentais 

ao longo de todo o ano, fornecem dados (não publicados) de abundância relativa em termos de CPUE.  

Serão efectuadas capturas no rio Lis, com recurso à pesca experimental, na época correspondente ao 

máximo recrutamento, e a tendência do recrutamento, relativamente aos dados de 1996 e 1997, será 

comparada com os dados existentes para o rio Minho. 

 

Indicadores de avaliação: 

 

Compilação dos dados das capturas (e, se possível, esforço de pesca) no rio Minho, e CPUEs do rio Lis. 

Tendência relativa do recrutamento do meixão. 
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TAREFA 3 

Determinação da abundância relativa em diferentes sistemas com base em CPUEs da pesca 

experimental e sua comparação 

 

O objectivo desta tarefa é a determinação da abundância relativa de meixão com base em CPUEs da pesca 

experimental. A determinação das CPUEs e a sua variabilidade em diferentes sistemas permitirá 

determinar o padrão de recrutamento em cada um deles, avaliar a importância relativa dos sistemas e 

determinar relações entre abundância relativa e factores ambientais. A partir dos resultados obtidos 

pretende-se definir qual ou quais os sistemas que deverão integrar a rede de monitorização europeia, de 

forma a acompanhar a evolução do recrutamento em Portugal, de forma independente da actividade da 

pesca, como preconizado pelo ICES.  

Embora a monitorização do recrutamento não se realize actualmente em Portugal, esta assume particular 

importância na fase de implementação dos planos de gestão, com a implementação de medidas de gestão 

que aumentem a fuga para o mar de enguia prateada. O recrutamento é um ponto-chave da avaliação do 

efeito dessas medidas no contexto global da gestão do stock europeu, em virtude do seu carácter 

panmictico. 

 

Com base na determinação da sazonalidade obtida na Tarefa 1, serão realizadas com a mesma arte de 

pesca, e nos mesmos dias, capturas em diferentes sistemas ao longo da época de maior recrutamento. 

Serão ainda recolhidos dados sobre os factores ambientais considerados como mais significativos, em 

resultado da execução da Tarefa 1. Estes dados serão ainda utilizados na Tarefa 5, que pretende calcular 

estimativas de abundância absoluta de recrutamento através de modelação estatística.  

 

Indicadores de avaliação: 

 

Determinação de abundância relativa do meixão nos diferentes sistemas. 

 

 

TAREFA 4 

Experimentação da técnica de marcação e recaptura com corantes vitais e estimativa do 

recrutamento 

 

O objectivo principal desta tarefa é avaliar a eficiência da técnica de marcação e recaptura com corantes 

vitais, para a estimativa do recrutamento do meixão, através das taxas de recaptura. 

Com base nos estudos de Cantrelle (1984) e Briand et al. (2005) serão efectuados estudos de marcação 

com corantes vitais, nomeadamente Castanho de Bismarck e Vermelho Neutro. Numa primeira fase serão 

realizados testes preliminares para optimizar as concentrações/tempo de imersão/densidade (indivíduos/l) 

adequadas, para garantir, por um lado, que a marcação não tenha efeitos negativos sobre os indivíduos em 

termos de mobilidade/sobrevivência, e por outro, que a marcação perdure o máximo de tempo possível. 

Numa segunda fase, serão realizados ensaios de campo no rio Mira para determinação da eficácia da 

metodologia. A marcação e recaptura de indivíduos será efectuada na zona de influência de maré. 

Em função dos resultados será ponderada a realização de acções deste tipo no rio Minho onde se realizam 

legalmente capturas profissionais. 

 

Indicadores de avaliação: 

 

Determinação das concentrações dos corantes e tempo de imersão adequados. Taxas de recaptura. 
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TAREFA 5 

Modelação da abundância relativa com parâmetros ambientais e estimativa do recrutamento 

 

Com base nos dados recolhidos na Tarefa 1 (sazonalidade do recrutamento) e Tarefa 3 (CPUE de meixão 

e dados ambientais) pretende-se identificar a relação entre abundância relativa e as variáveis ambientais. 

Através de métodos de teoria amostral (amostragem estratificada) ou de modelação estatística (estimação 

de abundância em função da variabilidade de CPUE com variáveis explicativas conhecidas ao longo da 

época do recrutamento – e.g. fase lunar, fases das marés, etc.) pretende-se obter estimativas sobre o total 

da população (recrutamento) e quantificar a sua precisão. As estimativas obtidas para o rio Mira através 

deste método serão comparadas com as estimativas calculadas na Tarefa 5, com o objectivo de identificar 

o melhor método entre os dois. Apesar das limitações operacionais, dos condicionamentos financeiros ao 

nível das amostragens e do elevado número de pressupostos necessários, as estimativas de recrutamento 

baseadas na teoria amostral são consideradas mais robustas, em comparação com exercícios de 

captura/recaptura, onde a proporção da população amostrada é muito reduzida e a população pode não 

estar fechada. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 
 

Este projecto foi concebido para ter um horizonte temporal de três anos. 
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PROJECTO FISCALIZAÇÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA PESCA ILEGAL DE MEIXÃO 

 

 

 

 
DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS 

 

A enguia europeia reproduz-se exclusivamente no mar dos Sargaços (Lecomte-Finiger, 1994) realizando 

a larva (leptocéfalo) uma migração transoceânica em direcção à costa europeia e do norte de África. Ao 

atingir a plataforma continental inicia uma metamorfose, transformando-se no estado de desenvolvimento 

denominado meixão, forma na qual se dá o recrutamento para as águas continentais.  

 

Em Portugal, provavelmente devido à sua localização geográfica, o recrutamento processa-se ao longo de 

todo o ano (Bessa e Castro, 1994), com um pico entre o início de Outono e o final da Primavera. Este 

período está certamente associado à época das chuvas, quando há um maior caudal de água doce nos rios, 

e com a atracção que a água doce exerce sobre as larvas na plataforma continental.  

 

Portugal é um dos países europeus mais importante em termos de recrutamento de meixão, apenas 

superado pela França e por Espanha. Apenas existem estatísticas de pesca para o rio Minho, única bacia 

hidrográfica onde é actualmente permitida a pesca do meixão em Portugal. No restante território nacional 

a pesca do meixão está interdita desde 2001, embora se registe pesca ilegal intensiva em praticamente 

todas as bacias hidrográficas do continente, com quantitativos que, segundo algumas fontes, atingem as 

dezenas de toneladas.  

 

Em Portugal existe pesca ilegal de meixão, com fins comerciais, nas principais bacias hidrográficas, à 

excepção da BH do rio Minho, onde a pesca é legal. De uma maneira geral, não existe informação sobre 

este tipo de pesca, e a que existe é obtida directamente dos pescadores e comerciantes. É utilizada a tela 

com saco como arte de pesca, que pode estar permanentemente na água, causando um impacto 

considerável sobre a fauna piscícola. 

Esta actividade é punida com coima, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 383/98 de 27 de Novembro, registando-

se um esforço das autoridades na sua fiscalização, tanto nas águas sob jurisdição da Direcção Geral das 

Pescas e Aquacultura (DGPA) como nas águas sob jurisdição da Autoridade Florestal Nacional (AFN). 

 

As principais entidades fiscalizadoras da actividade de pesca ilegal são, para as águas sob jurisdição da 

DGPA, a DGPA, através da Direcção de Serviços de Fiscalização, a Direcção Geral da Autoridade 

Marítima, através da Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Protecção 

da Natureza (SEPNA) no caso de águas sob jurisdição da AFN. 

 

O produto desta pesca ilegal, de acordo com o conhecimento existente, entrará no circuito comercial de 

meixão a partir de Espanha, onde a sua captura é legal, não existindo capacidade de intervenção mais 

adequada devido à ausência de fronteiras. 

 

Devido a constrangimentos vários, , a capacidade de intervenção das entidades fiscalizadoras tem sido 

inferior ao necessário para debelar este problema 
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METODOLOGIA ADOPTADA 

 

Verificação da existência de redes para confirmar a entrada de meixão e a sua captura ilegal. 

Confirmação/verificação da existência de captura ilegal de meixão. 

Apreensão de artes ilegais para a captura de meixão. 

 

Época total de fiscalização: Outubro a Maio 

 

Período mais relevante: Outubro a Março 

 

Periodicidade das acções: 2 acções/mês no período de Outubro a Março, 1 acção/mês no restante período 

 

Distribuição geográfica das acções: troços jusante das bacias hidrográficas das oito Regiões Hidrográficas 

adiante descritas. 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

TAREFA 1 

Monitorização da existência de artes para captura ilegal de meixão 
Esta tarefa tem como objectivos específicos a confirmação da existência de recrutamento através da 

presença de artes para a captura de meixão nas diferentes bacias hidrográficas,  

 

TAREFA 2 

Combate à captura ilegal de meixão 

Realização de acções de fiscalização/dissuasão de pesca ilegal e execução de acções de apreensão de artes 

ilegais. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

 

Este projecto foi concebido para ter um horizonte temporal de três épocas, estando o seu início e fim 

previstos para Outubro de 2009 e Maio de 2012, respectivamente. 
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ANEXO – Bacias hidrográficas a intervencionar 

 

 RH 1 Minho e Lima 

Bacias hidrográficas (BH) dos rios Minho e Lima localizadas no território de Portugal, e as BH do rio 

Âncora, do rio Neiva, das ribeiras da costa localizadas entre as BH anteriores. 

 
 

 RH 2 Cávado, Ave e Leça 

BH das ribeiras da costa entre o limite sul da BH do rio Neiva e o limite norte da BH do rio Cávado e os 

respectivos espaços localizados entre estas bacias, do rio Cavado, do rio Ave, do rio Leça, das ribeiras da 

costa localizadas entre as BH anteriores e os espaços localizados entre estas bacias, e das ribeiras da costa 

localizadas entre o limite sul da BH do rio Leça e o limite norte da BH do rio Douro e os respectivos 

espaços localizados entre estas bacias. 

  RH 3 Douro 

BH do rio Douro localizado no território de Portugal, e as BH das ribeiras da costa entre o limite sul da 

BH do rio Douro e o limite norte da BH do rio Vouga e os respectivos espaços localizados entre estas 

bacias. 
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 RH 4 Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 

BH do rio Vouga, do rio Mondego, do rio Lis e as bacias endorreicas localizadas no seu interior, das 

ribeiras da costa compreendidas entre as BH anteriores e os espaços localizados entre estas bacias, das 

ribeiras da costa entre o limite sul da BH do rio Lis e o cabo Raso e os respectivos espaços localizados 

entre estas bacias. 
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 RH 5 Tejo 

BH das ribeiras da costa entre o cabo Raso e o limite norte da BH do rio Tejo e os respectivos espaços 

localizados entre estas bacias, BH do rio Tejo localizada em território de Portugal, e BH das ribeiras da 

costa entre o limite sul da BH do rio Tejo e o limite norte da BH do rio Sado e os respectivos espaços 

localizadas entre estas bacias. 
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 RH 6 Sado e Mira 

BH do rio Sado, do rio Mira, das ribeiras da costa compreendidas entre as BH anteriores e os espaços 

localizados entre estas bacias, BH das ribeiras da costa entre o limite sul da BH do rio Mira e o limite 

norte da BH da ribeira de Odeceixe e os respectivos espaços localizadas entre estas bacias. 
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 RH 7 Guadiana 

BH do rio Guadiana, localizada em território de Portugal, BH das ribeiras de costa localizadas entre o 

limite sul da BH do rio Guadiana e o limite norte e leste da BH da ribeira de Almargem e os respectivos 

espaços localizados entre estas bacias. 

 

 
  



 

 - 8 -  

 RH 8 Ribeiras do Algarve 

BH das ribeiras da costa entre o limite norte da BH da ribeira de Odeceixe e o limite sul da BH do rio 

Guadiana e o limite leste da BH da ribeira de Almargem e os respectivos espaços localizados entre estas 

bacias. 
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