
PESCA LÚDICA EM ÁGUAS MARÍTIMAS E INTERIORES 

A pesca lúdica em águas marítimas e interiores constitui uma atividade de valor económico e social relevante e, 
simultaneamente, uma atividade com a qual se estabelece uma estreita ligação com a natureza. Através desta 
prática deve, então, promover-se a consciência ecológica e a participação dos cidadãos na conservação e gestão 
sustentável dos recursos naturais.
Assim, atendendo às caraterísticas específicas do meio, sua extensão, natureza das espécies, vegetais ou ani-
mais e necessidade de gestão racional dos respetivos recursos, torna-se necessária a intervenção normativa para 
as diferentes atividades de pesca lúdica, estabelecendo-se desde logo o quadro legal das suas condicionantes, 
limitações, interdições e permissões.



PESCA LÚDICA EM ÁGUAS MARÍTIMAS

AÇÃO
Pessoa Coletiva Pessoa Singular

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Exercer a pesca sem para tal ser titular de licença; 500,00 € 20.000,00 € 200,00 € 2.000,00 €
Utilizar embarcação sem dispor do adequado registo e certificação técnica, 
equipamentos de navegação, segurança e comunicações, lotação de segurança 
ou sem dispor da autorização respetiva;
Exercer a pesca submarina no período noturno, entre o pôr e o nascer do Sol;
Exercer a pesca contra proibição expressa;
Exercer a pesca em períodos ou áreas em que a mesma seja proibida, por 
razões de conservação de recursos;
Expor para venda, colocar à venda ou vender de espécimes capturados ou suas 
partes;
Deter, transportar, manter a bordo ou exercer a pesca com armas de fogo, 
substâncias explosivas, venenosas ou tóxicas, corrente elétrica ou outros 
processos ou utensílios similares não previstos na lei;
Lançar ao mar de objetos ou substâncias suscetíveis de prejudicar o meio 
marinho ou avariar as artes de pesca ou as embarcações;
Efetuar competições de pesca desportiva sem a respetiva autorização ou sem 
cumprir o regulamento aprovado;
Ter a bordo ou instalar nas embarcações, equipamentos destinados às 
manobras de pesca com artes de pesca não autorizadas na pesca lúdica;
Deter, transportar, manter a bordo, transbordar ou desembarcar espécimes cuja 
pesca seja proibida;
Deter, transportar, manter a bordo, transbordar ou desembarcar capturas cujos 
quantitativos excedam os legalmente estabelecidos;
Utilizar como isco ou engodo ovas de peixe ou substâncias passíveis de causar 
danos ambientais;
Exercício da pesca submarina sem a boia de sinalização ou com uso de 
equipamentos de respiração artificial;
Exercer a pesca lúdica realizada a bordo de embarcações em águas oceânicas 
e interiores marítimas sem envergar auxiliares individuais de flutuação;
Exercício da pesca lúdica sem uso de meios de segurança individual na pesca 
lúdica apeada, nos termos a definir em portaria;

AÇÃO
Pessoa Coletiva Pessoa Singular

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Deter, transportar, manter a bordo, transbordar ou desembarcar espécimes que 
não tenham o tamanho ou o peso mínimo exigidos;

250,00 € 10.000,00 € 100,00 € 1.000,00 €

Utilizar fontes luminosas como dispositivo de chamariz, exceto para o uso da 
toneira;
Exercer a pesca a distâncias inferiores às legalmente estabelecidas em relação 
às orlas das praias concessionadas durante a época balnear;
Exercer a pesca em locais legalmente proibidos por motivos específicos que 
não se relacionem com a conservação dos recursos, nomeadamente por serem 
considerados insalubres ou por razões de segurança e de tráfego marítimo;
Carregar, transportar carregadas ou em condições de disparo imediato armas de 
pesca submarina fora de água;
Exercer qualquer atividade de pesca com fins lucrativos, bem como ter a bordo 
ou utilizar qualquer tipo de arte de pesca com características diferentes das 
previstas no presente diploma ou sua regulamentação, durante os períodos em 
que a embarcação de pesca esteja autorizada para o exercício da pesca lúdica 
na modalidade desportiva;
Exercer a pesca lúdica sem respeitar as distâncias mínimas entre praticantes, 
nos termos definidos na regulamentação do presente diploma;
Utilizar embarcações de pesca profissional, nas competições, sem autorização 
prévia da capitania do porto competente;
Descarregar ou transportar espécimes sem o corte do lóbulo superior da 
barbatana caudal, exceto se tiverem sido capturados em pesca submarina;
Não disponibilizar a informação de registo de esforço de pesca e capturas 
prevista nos n.ºs 1 e 3 do artigo 12.º -B do Decreto Lei n.º 246/2000;



PESCA LÚDICA EM ÁGUAS INTERIORES

AÇÃO
Pessoa Coletiva Pessoa Singular

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Detenção ou a pesca e não devolução imediata à água de espécimes de 
espécies aquícolas cuja captura não esteja autorizada;

10.000,00 € 70.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 €

Exercer a pesca fora do período designado por jornada de pesca ou fora dos 
respetivos períodos de pesca 
Utilização de quaisquer meios ou processos de pesca que não se destinem a 
capturar o peixe pela boca, ressalvando a prática da pesca profissional e da 
pesca de espécies aquícolas para fins didáticos, técnicos ou científicos em 
conformidade com o disposto na presente lei e na sua regulamentação
Transferência de espécies aquícolas para repovoamento das águas interiores, 
fora das condições estipuladas no artigo 15.º da Lei 7/2008 de 15 de fevereiro;
Exercício da pesca profissional fora dos locais delimitados para a prática desta 
atividade;
Esvaziamento total ou parcial de albufeiras, valas, canais e outras massas 
de água sem que sejam observados os procedimentos exigidos por lei ou 
determinados por entidades ou agentes competente;
Não implementação das medidas a adotar para minimizar os impactes 
no património aquícola que, pela sua natureza, possam afetar o normal 
desenvolvimento dos recursos aquícolas e a integridade dos ecossistemas 
aquáticos, pelos respetivos proprietários, concessionários ou quaisquer utilizadores, 
desde que nos prazos e demais regras previstas em legislação regulamentar;
A não manutenção, por parte dos proprietários ou utilizadores de infraestruturas 
hidráulicas, independentemente do fim a que se destinam, de um regime de 
exploração e um caudal ecológico, adequando o regime de variação adequado à 
manutenção do ciclo de vida das espécies aquícolas, bem como da integridade 
do ecossistema aquático;
Constitui encargo dos proprietários ou utilizadores a implementação das 
medidas que visem a livre circulação das espécies aquícolas sempre que 
pretendam realizar ou construir obras nos cursos de água e que as mesmas 
possam constituir obstáculo à livre circulação das espécies aquícolas, assim 
tais obras devem ser equipadas com dispositivos que permitam assegurar a sua 
transposição pelas referidas espécies, devendo o seu funcionamento eficaz ficar 
assegurado a título permanente;
A detenção, o comércio, o transporte e a exposição ao público de espécies 
aquícolas fora dos respetivos períodos de pesca e com dimensões diferentes 
das fixadas por disposição regulamentar, exceto quando provenientes 
de unidades de aquicultura e noutros casos previstos em disposições 
regulamentares;

AÇÃO
Pessoa Coletiva Pessoa Singular

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

Coima 
Mínima

Coima 
Máxima

A falta da licença de pesca lúdica ou profissional; 300,00 € 2.500,00 € 150,00 € 2.000,00 €
A pesca em pegos isolados, exceto em situações devidamente reguladas, bem 
como a pesca nos perímetros de proteção das captações superficiais destinadas 
à produção de água para consumo humano;

    

A detenção de exemplares de espécies aquícolas cujas dimensões não 
respeitem as normas regulamentares estabelecidas, exceto em unidades de 
aquicultura e de detenção de espécies aquícolas em cativeiro, bem como pescar 
ou deter exemplares de espécies aquícolas em número superior ao que estiver 
autorizado, por jornada de pesca e por pescador;
O exercício da pesca lúdica ou da pesca desportiva fora dos locais ou âmbito 
geográfico autorizados para estas atividades;

500,00 € 2.500,00 € 250,00 € 2.000,00 €

Pescar em aquedutos e a menos de 50 m de eclusas e passagens para peixes;
Exercer a pesca profissional a menos de 200 m de barragens, açudes e centrais 
hidroelétricas e a menos de 100 m de comportas, descarregadores ou quaisquer 
obras que alterem o regime de circulação das águas

500,00 € 5.000,00 € 250,00 € 3.000,00 €

A importação ou a exportação de ovos, juvenis ou adultos vivos de peixes ou 
outros espécimes vivos da fauna aquícola carece de autorização do membro do 
Governo responsável pela área da pesca nas águas interiores, sem prejuízo das 
disposições de carácter sanitário e ambiental aplicáveis

5.000,00 € 25.000,00 € 1.500,00 € 16.000,00 €

A construção de pesqueiras fixas nas margens ou leitos dos cursos de água; 10.000,00 € 70.000,00 € 5.000,00 € 22.500,00 €
Os repovoamentos não autorizados ou efetuados sem observância das 
exigências legais ou administrativas


