
Petição n.º 475/XII/4.ª 

 

Nota de admissibilidade 

 

Da Iniciativa da: Federação Dos Sindicatos Do Setor Da Pesca (1.111 

Peticionários) 

 

Assunto: Solicitam a revisão do Plano de Gestão da Sardinha acordado entre 

os Governos de Portugal e Espanha. 

 

Introdução 

1. A presente petição foi recebida na Assembleia da República a 26 de 

fevereiro de 2015, ao abrigo do artigo 9.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto. 

2. Foi remetida pelo VPAR Deputado António Filipe à Comissão de Agricultura 

e Mar, para apreciação, nesse mesmo dia. 

 

A Petição 

3. Os peticionários referem que: 

a) – O Governo português acordou com o Governo de Espanha através da 

Ministra da Agricultura e Mar um Plano de Gestão da Sardinha que define as 

possibilidades de pesca para ambos os países; 

b) – A gestão do Plano originou a cessação temporária da atividade, situação 

que determinou que no passado dia 19 de setembro tenha tido início a 

interdição da pesca da sardinha nas zonas VIII e IX do CIEM; 

c) – Os trabalhadores do setor nunca foram ouvidos; 

d) – Apesar de ser uma medida conjunta, o certo é que se pode encontrar 

todos os dias nos mercados nacionais, sardinha proveniente de Espanha; 

e) – Importa urgentemente rever esta situação, tendo em conta a importância 

económica e social que a frota do cerco tem para o País; 

f) – Esta interdição afeta também os setores da indústria conserveira, do 

comércio e da restauração, da qual dependem milhares de postos de trabalho; 



4. Pelas razões atrás aduzidas os Peticionários solicitam a revisão do Plano de 

Gestão da Sardinha acordado entre os Governos de Portugal e Espanha; 

5. Solicitam ainda que as Organizações Representativas dos Trabalhadores do 

Setor sejam ouvidos, nomeadamente no que respeita: 

a) – À definição dos períodos de paragens para reposição natural dos recursos 

marinhos (paragens biológicas) e às compensações dadas aos trabalhadores 

da pesca; 

b) – À implementação de uma política de pesca que valorize os trabalhadores e 

os seus rendimentos; 

c) – À promoção de um programa de apoio para a renovação da frota; 

d) – À valorização do pescado na primeira venda e a promoção de uma mais 

justa e adequada distribuição do valor acrescentado pela cadeia de valor do 

setor; 

e) – Às perspetivas de apoio para a continuação da interdição da pesca da 

sardinha em 2015; 

f) – Exigência de o setor (Pescadores) serem ouvidos e tidos em conta na 

discussão dos problemas e na procura de soluções. 

Apreciação 

5. O objecto da petição está especificado, o texto é inteligível e os subscritores 

estão correctamente identificados. 

6. Estão presentes os requisitos formais e de tramitação estabelecidos no 

artigo 232.º do Regimento da Assembleia da República e nos artigos 9.º e 15.º 

da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 

n.ºs 6/93, de 1 de Março, 15/2003, de 4 de Junho e 44/2007, de 24 de Agosto – 

Lei de Exercício do Direito de Petição, pelo que julgamos ser de admitir a 

petição. 

7. A petição é subscrita por 1.111 cidadãos, reunindo, assim, as assinaturas 

suficientes para ser obrigatória a audição dos peticionários (nos termos do 

n.º 1 do artigo 21.º, da Lei do Exercício do Direito de Petição), e a publicação 

em Diário da Assembleia da República alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º, da 

mesma Lei)  

8. No passado dia 26 de fevereiro foi feita a discussão conjunta do Projeto de 

Resolução n.º 1258/XII/4 (PCP), do Projeto de Resolução n.º 1274/XII/4 (PS) e 

do Projeto de Resolução n,º 1277/XII/4 (BE). 

9. O PJR n.º 1258/XII (PCP) foi rejeitado. 
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10. Relativamente ao PJR 1274/XII (PS), os pontos 2 e 3 foram rejeitados, 

tendo os restantes pontos sido aprovados. 

11. Na votação sobre o PJR n.º 1277/XII (BE), o ponto 1 foi rejeitado, tendo os 

restantes pontos sido aprovados. 

12. Aguardam publicação no DR as respetivas Resoluções. 

Conclusão 

13. Pelo exposto a Petição parece ser de admitir. 

14. Dado o número de assinaturas é obrigatória a audição dos peticionários e a 

sua publicação no Diário da Assembleia da República  

  

Palácio de S. Bento, 06 de março de 2015. 

 

O Assessor 

 

Joaquim Ruas 


