
Pesca 
A atividade de pesca, pelas características das embarcações envolvidas, pelas espécies a que é dirigida a captura e pela dependência das populações envolvidas, necessita, para a sua viabilidade, de aceder à totalidade do espaço marítimo mais próximo da cos-
ta, localizado na faixa compreendida entre a costa e o limite da ZEE.  
A pesca compreende três grandes grupos, de acordo com os tipos de artes usadas: a pesca com artes de arrasto, a pesca com artes de cerco e a pesca polivalente e artesanal exercida por embarcações mais pequenas que podem alternar as artes de pesca em 
função das espécies a capturar e época do ano. De destacar também a pesca costeira de algumas espécies, como bivalves com ganchorra e de polvo com alcatruzes. A atividade desenvolvida por esta frota está centrada na faixa costeira, desde a linha de costa 
até às 6 milhas de distância da mesma, alargando-se, em alguns casos, até às 30 milhas de distância da costa.  
A pressão da atividade de pesca nessa área é constante e distribuída, quer no espaço, quer no tempo, existindo, naturalmente, ocasiões em que, por força das condições de mar ou da distribuição das espécies, a atividade é menos intensa.  A importância social 
desta atividade é muito significativa, sendo a manutenção do acesso aos pesqueiros tradicionalmente explorados essencial para as populações muito dependentes da pesca e dificilmente reconvertíveis para outras atividades. A evolução da frota de pesca nas 
duas últimas décadas mostra uma tendência claramente decrescente, quer no que diz respeito ao número de embarcações, quer no que diz respeito à respetiva capacidade, fruto da implementação das medidas da política comum de pescas.  
Contudo a frota polivalente, para além da importância que tem no abastecimento interno, é a responsável pelo fornecimento de uma parte muito significativa do pescado fresco e de qualidade, fornecimento da indústria de transformação e constitui ainda 
uma das principais âncoras do turismo, dada a relevância das espécies locais na gastronomia regional. 
 

Aquicultura 
A área piloto dispõe de condições naturais favoráveis à atividade aquícola. Compreende uma grande di-
versidade de habitats, sendo por isso considerada uma das zonas mais ricas em termos biológicos, quer 
pela produtividade das suas águas, quer pela variedade de espécies nelas existente.  
A grande maioria dos estabelecimentos existentes encontram-se localizados na orla costeira, fora das zo-
nas de influência direta das marés, suficientemente próximos do mar, para efeitos de captação de água. 
Contudo, existem já alguns estabelecimentos aquícolas em mar aberto, quer para a produção de bivalves 
quer para a produção de peixes. 
A aquicultura constitui uma importante alternativa às formas tradicionais de abastecimento de pescado e 
surge, assim, como um fator chave a ter em conta na satisfação das futuras necessidades deste domínio. 

Aspetos a debater na zona transfronteiriça 
 
 
 Recursos partilhados 

O Acordo Fronteiriço do Rio Guadiana abrange águas continentais e fixa um número máximo de navios autorizados a pescar em cada modalidade (tresmalho artesanal, arrasto de bivalves e cerco). 
A área de influência é a zona dentro das doze milhas, quinze milhas para este e oeste da fronteira para a generalidade das modalidades, e sete milhas para cada lado nas modalidades artesanais (tresmalho, arrasto de con-
quilha e anzol). Da parte de Portugal apenas são licenciadas embarcações registadas em Vila Real de Sto. António e Tavira. 

 Impactes transfronteiriços 

A atividade de pesca, sendo uma atividade extrativa tem, naturalmente, impactos sobre o meio marinho e, principalmente, sobre os ecossistemas. 
No entanto, através de regulamentação nacional e comunitária no âmbito da Política Comum de Pesca, têm sido adotadas medidas de gestão do sector que visam garantir a sustentabilidade da atividade, bem como mino-
rar os impactes sobre os ecossistemas, permitindo, desta forma, a exploração sustentada dos recursos vivos marinhos, gerando a biomassa necessária à alimentação humana. 
A instalação de estabelecimentos de aquicultura é potencialmente suscetível de provocar impactes noutros usos e atividades.  

 Atividades transfronteiriças  

A pesca tem coexistido com as restantes atividades que se desenvolvem no espaço marítimo, nomeadamente atividades de lazer (vela, pesca lúdica, atividades marítimo-turísticas), aquicultura ou proteção ambiental. 
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