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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na sequência da captura, em janeiro de 2021 no Porto de Sesimbra, de 83 barbatanas de

tubarão pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) de Setúbal da GNR numa embarcação de

pesca, o Grupo Parlamentar do PAN apurou junto do Ministério do Mar que foi estabelecido um

limite de 5.000 toneladas para a captura desta espécie de tubarão em Portugal, decisão que terá

por base pareceres científicos, “compatíveis com a preservação desta espécie”, segundo o

próprio Ministério.

Considerando que a espécie Tintureira (Prionace glauca) está classificada como “Quase

ameaçada” segundo a Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da

Natureza e dos Recursos Naturais), ou seja, em risco de se tornar ameaçada, consideramos

que é muito preocupante que seja atribuído um limite tão vasto para a captura desta espécie,

bem como o facto de Portugal estar entre os 10 países da União Europeia que mais tubarão

captura nos mares.

Em 2019, num artigo publicado na imprensa portuguesa sobre o risco de extinção de outra

espécie de tubarão devido à captura excessiva - o cação - foi referido pelo biólogo João Neves

(Chefe do Departamento Educacional Zoomarine) que a "tintureira", também conhecida por

"tubarão azul" (Prionace glauca), está igualmente ameaçada de extinção.

O mesmo artigo refere que a pesca do tubarão aumentou nos últimos anos e, segundo dados da

Direcção Geral das Pescas, há registo de cerca de 15 mil toneladas de capturas em apenas um

ano. Além disso, vários especialistas alertam que grande parte das capturas em águas

portuguesas é feita através da “pesca não dirigida”, ou seja, acidentalmente na pesca do atum e

do espadarte.

Importa por isso ter em conta esta realidade e esclarecer o que está a ser feito para a

conservação dos tubarões em Portugal.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo



Parlamentar do PAN vem por este meio dirigir ao Ministério da Agricultura as seguintes

questões:

Quais os pareceres científicos que determinaram o limite de 5.000 toneladas de

captura para a espécie tintureira (Prionace glauca) na costa portuguesa em 2021?

1.

Cópia dos pareceres científicos que sustentaram a decisão de permitir a captura de

5.000 toneladas de tintureira na costa portuguesa em 2021?

2.

Número de exemplares desta espécie capturados nos últimos 5 anos em Portugal (por

ano)?

3.

Número total de exemplares de tubarão capturados nos últimos 5 anos na costa

portuguesa (por ano)?

4.

Medidas adotadas pelo Estado Português para impedir o decréscimo do Cação

(Mustelus mustelus) na nossa costa e número de exemplares estimados existentes na

costa portuguesa?

5.

Medidas adotadas pelo Estado Português para impedir o decréscimo das espécies de

tubarão na nossa costa, em particular as que se encontram quase ameaçadas,

ameaçadas ou em vias de extinção?

6.

Palácio de São Bento, 19 de março de 2021

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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