
Os peixes exoticos 
e a integridade dos sistemas aquaticos
A expansão de peixes exóticos na bacia do rio Guadiana é um 
dos principais factores de ameaça ao equilíbrio dos ecosiste-
mas ribeirinhos. 

Algumas espécies têm interesse para a pesca recreativa, mas 
mesmo a gestão desta actividade é cada vez mais difícil pela 
crescente expansão e introdução de novas espécies piscícolas 
exóticas.

Para minimizar esta ameaça, os pescadores podem agir 
ativamente adotando comportamentos que promovam um 
controlo efetivo de espécies exóticas e, com isso, uma gestão 
mais e�ciente e sustentável da sua atividade e a salvaguarda 
do meio aquático e de espécies ameaçadas, como o saramugo.

para uma Pesca responsavel

Boas Praticas

Saramugo (Anaecypris hispanica) 
Com 7cm de comprimento 

é o peixe de água doce nativo mais pequeno do país.

A preservação dos nossos rios,
ribeiras e peixes nativos depende

de pescadores responsáveis.
SEJA   UM!

Contacto da Coordenação do Projeto

LPN - Liga para a Protecção da Natureza
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho 
Herdade do Vale Gonçalinho
Apartado 84, 7780 - 909 Castro Verde
Tel.: +351 286 328 309 
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt

Bene�ciário Coordenador:

Bene�ciários Associados:

Co�nanciamento: Apoio:

Financiamento Comunitário:

Projeto LIFE13/NAT/PT/786

Projeto Life Saramugo “Conservação do Saramugo 
(Anaecypris hispanica) na bacia do Guadiana (Portugal)”.

www.lifesaramugo.lpn.pt

Contribuição �nanceira do programa 
LIFE da União Europeia a 50%"

O Saramugo 
Exclusivo do Sul da Península Ibérica, o saramugo é um dos 
peixes de água doce mais ameaçados da Europa. Em 
Portugal está classi�cado como Criticamente em Perigo, 
ocorrendo presentemente apenas em 5 sub-bacias do 
Guadiana (Ardila, Chança, Vascão, Foupana e Odeleite).

A degradação da qualidade da água e do habitat 
ribeirinho (sobretudo, devido a atividades humanas), a 
introdução e expansão de peixes exóticos e os fenó-
menos climáticos extremos (como secas e cheias) são as 
principais ameaças à sua conservação.

RIOS E RIBEIRAS MAIS LIMPOS!

FAÇA A SUA PARTE!
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Impactes da presenca 
de peixes exoticos Não repovoar, libertar ou transferir peixes exóticos, ou outros 

organismos aquáticos, entre massas de água, sem permissão 
das autoridades competentes.

Informar as autoridades sobre libertações, intencionais ou 
acidentais, de espécies não nativas, bem como a existência 
de novos focos ou populações de peixes exóticos.

Reduza o risco de transporte acidental de invertebrados 
aquáticos não-nativos invasores (como o mexilhão-zebra), 
desinfetando sempre o equipamento de pesca. 

Sensibilizar os outros para os impactes da expansão descon-
trolada de peixes exóticos já existentes nos nossos rios e da 
introdução (de forma intencional ou não) de novas espécies 

Boas Praticas para uma Pesca responsavel

Achigã (Micropterus salmoides)

Chanchito (Australoherus facetus)

Perca-sol (Lepomis gibbosus)

Alburno (Alburnus alburnus)

A LEITURA  DESTE FOLHETO 
DEVE SER COMPLEMENTADA 

COM A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO 
DA PESCA EM ÁGUAS INTERIORES 

E LEGISLAÇÃO DAS ESPÉCIES EXÓTICAS, 
E OUTRAS INFORMAÇÕES EMITIDAS 

PELA(S) AUTORIDADE(S) 
COMPETENTE(S). 

ALGUNS PEIXES EXÓTICOS MAIS RELEVANTES
NA BACIA DO GUADIANAA cada dois anos assiste-se 

à chegada de uma nova espécie exótica 
de peixe de água doce. Muito tolerantes à 
degradação dos sistemas aquáticos estas 

proliferam, sobretudo, em albufeiras, 
existindo algumas em rios e ribeiras.

          CONTACTOS IMPORTANTES 
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: 213 507 900 
SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR: 217 503 080 
SOS Ambiente e Território: 808 200 520 

Os peixes exóticos podem causar sérios danos ecológicos e 
económicos, sobretudo quando se tornam invasores/pragas e 
dominam em número e/ou biomassa os ecossistemas aquáticos.

Estas espécies exóticas prejudicam os peixes nativos por:
      

Com grande capacidade de reprodução, dispersão e tolerân-
cia ambiental, podem causar a extinção local de populações 
de peixes nativos.
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LEMBRE-SE AINDA QUE:

• Não se podem reter exemplares de espécies de 
devolução obrigatória (DO), os quais devem ser imediatamente 

restituídos à água, em boas condições de sobrevivência;
• É obrigatória a retenção dos exemplares de espécies de 

devolução proibida (DP) que, não podendo ser mantidos ou 
transportados vivos, devem ser imediatamente sacri�cados;

• É proibido pescar em pegos isolados.

Utilize artes e técnicas de pesca que estão em conformida-
de com os regulamentos nacionais;

Respeite os períodos de defeso e calendários de pesca, 
bem como a sinalização dos locais para a prática da pesca;

Denuncie atividades furtivas e/ou pescas desregradas, 
sobretudo, sobre espécies nativas e ameaçadas;

Adote as medidas necessárias para reduzir ao mínimo o 
risco de perder artes de pesca;

Recorra, sempre que possível, a outros materiais substitu-
tos dos pesos de chumbo nas linhas de pesca;

Modere as quantidades de isco e engodo, evitando os que 
possam ser potencialmente tóxicos para o ambiente;

Na prática da atividade não deixe peixes mortos nas 
margens, nem os deite à água;

Deixe o local de pesca limpo. Leve um saco para recolher 
o lixo que produz e, se possível, o abandonado por 
outros, e coloque-o no contentor de lixo; 

Evite danos na vegetação ribeirinha, optando por locais 
com margens mais homogéneas e de fácil acesso ou, caso 
existam, pelas pistas de pesca/pescódromos;

,

Competição por alimento, oxigénio e refúgio;

Predação das espécies nativas;

Transmissão de doenças e parasitas, incluindo para o ser 
humano;

Cruzamento (hibridação) que podem provocar a extinção 

das espécies nativas.

Diminuição da qualidade da água com maiores custos 
para o abastecimento público;
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