
PESCA LÚDICA  
OU DESPORTIVA  
Senhor Pescador a pesca lúdica e a pesca desportiva 
têm regras jurídicas próprias e o seu incumprimento 
origina penalizações duras, antecipe-se e conheça 
os normativos legais, através da consulta do serviço 
especializado da Dantas Rodrigues & Associados 
(DR&A).

NOTA EXPLICATIVA 

A pesca lúdica e a pesca desportiva podem ser 
exercidas em águas doces/interiores ou em águas 
marítimas ou salobras. Consequentemente, cada uma 
delas acarreta um tratamento legislativo distinto.

PESCA EM ÁGUAS MARÍTIMAS

O exercício da pesca lúdica em águas marítimas ou salo-
bras está, em regra, sujeito a licenciamento. 

Exceção feita aos casos em que a apanha lúdica é efetua-
da manualmente e sem a utilização de quaisquer utensí-
lios de captura, à pesca levada a cabo por menores de 16 
anos acompanhados por titulares de licença, bem como 
por indivíduos não residentes em Portugal que participem 
em campeonatos internacionais de pesca desportiva 
(mediante apresentação do comprovativo de inscrição no 
mesmo).

Quanto à respetiva duração, as licenças podem ser diá-
rias, mensais ou anuais.

Por sua vez, no que respeita à respetiva espécie, podem 
enquadrar-se num dos seguintes tipos:

Apeada, exclusivamente para o exercício a partir de terra 
firme ou de formações rochosas ilhadas;

Embarcada, para o exercício da pesca à linha, a bordo 
de embarcação, englobando a licença prevista na alínea 
anterior;

Pesca submarina, exclusivamente para o exercício da 
pesca submarina;

Pesca lúdica geral, para o exercício da pesca à linha apea-
da ou a partir de embarcação, bem como para o exercício 
da pesca submarina.

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 14/2014, de 23 de 
janeiro, os titulares de licenças de pesca lúdica passam a 
não necessitar de se fazer acompanhar de qualquer licen-
ça em suporte papel para poderem exercer a atividade. 
A licença passará, pois, a ser constituída por um registo 
na base de dados da Direção-Geral de Recursos Natu-
rais, Segurança e Serviços Marítimos (doravante DGRM), 
acessível a todo o momento, quer por parte das entida-
des com responsabilidades de fiscalização, quer pelos 
próprios licenciados.

PESCA EM ÁGUAS INTERIORES

O exercício da pesca lúdica em águas doces está, em 
regra, sujeito a licenciamento, cuja emissão é da compe-
tência do Instituto da Conservação da Natureza e das Flo-
restas, I. P., das entidades das Regiões Autónomas com-
petentes para o efeito e das entidades gestoras de zonas 
de pesca lúdica (no caso da licença especial para acesso 
às respetivas zonas).



REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA PESCA:

EM ÁGUAS MARÍTIMAS

O exercício da pesca lúdica em águas marítimas ou salo-
bras está, em regra, sujeito a licenciamento. Contudo, a 
lei exceciona a obrigatoriedade de licenciamento em de-
terminados casos, a saber:

•  Se a apanha lúdica for efetuada manualmente, ou seja, 
sem a utilização de quaisquer utensílios de captura;

•  Sempre que o pescador seja menor de 16 anos, des-
de que acompanhado por titular de licença;

•  Sempre que os pescadores sejam indivíduos não resi-
dentes em Portugal que participem em campeonatos 
internacionais de pesca desportiva, mediante apresen-
tação do comprovativo de inscrição no mesmo.

EM ÁGUAS INTERIORES

Para o exercício da pesca em águas interiores é necessá-
rio ser-se maior de 16 anos, não estar sujeito a proibição 
de pescar por disposição legal ou decisão administrativa 
ou judicial, bem como a ser titular da respetiva licença de 
pesca.

Já os menores de 16 anos só poderão exercer a pesca 
lúdica e a pesca desportiva se devidamente acompanha-
dos por pescador titular de licença de pesca profissional 
ou lúdica, sendo os respetivos pais, tutores ou outros 
encarregados da vigilância civilmente responsáveis pelos 
atos praticados nesse exercício, nos termos da lei geral 
em vigor.

Acresce que o exercício da pesca em águas interiores 
encontra-se tutelado por um conjunto de normas que 
preveem ser possível responsabilizar criminal, contraorde-
nacional e civilmente os pescadores infratores da Lei.

No que toca aos crimes contra a preservação do patri-
mónio aquícola e sem prejuízo dos crimes contra a pre-
servação do património aquícola previstos e punidos pelo 
Código Penal, quem utilizar na pesca processos ou meios 
não autorizados, designadamente materiais explosivos, 
correntes elétricas, substâncias tóxicas ou anestesiantes 
suscetíveis de causar a morte ou o atordoamento dos 
peixes, fisgas, tridentes ou arpões, armas de fogo, paus, 
pedras, ou meios e processos considerados de pesca su-
baquática, é punido com pena de prisão até 180 dias ou 
pena de multa de 60 a 200 dias, no entanto se a condu-
ta atrás referida for praticada por negligência, o agente é 
punido com pena de prisão até 90 dias ou com pena de 
multa de 30 a 100 dias.

MEIOS DE PESCA / INSTRUMENTOS:

EM ÁGUAS MARÍTIMAS

A pesca lúdica só pode ser exercida por meio das artes 
de linha de mão, cana de pesca, corripo ou corrico e to-
neira, sendo ainda permitida a utilização de equipamento 
de apoio, como o sejam o gancho, o cesto ou rabeca e o 
camaroeiro, os auxiliares para transporte do peixe desde 
a água até às mãos do pescador,  entre outros. Podem 
também ser utilizados outros utensílios como baldes, ou 
bolsas, desde que não se destinem unicamente à captura 
de espécies por atuação direta.

Também é permitida a prática de pesca (caça) subma-
rina, podendo, nesses casos, ser utilizada a espingarda 
submarina, bem como a faca de mariscar ou o puxeiro. 
Podem ainda ser utilizados equipamentos para a prote-
ção contra o frio, para melhoria da flutuabilidade ou para 
transporte do produto da pesca e, bem assim, quaisquer 
outros equipamentos que não permitam a captura direta 
de exemplares.

Os iscos e engodos podem ser naturais ou artificiais, 
desde que não sejam constituídos por ovas de peixe ou 
por substâncias passíveis de provocar danos ambientais, 
nomeadamente substâncias venenosas ou tóxicas ou ex-
plosivos.

EM ÁGUAS INTERIORES

Na pesca em águas interiores é proibido utilizar quaisquer 
meios ou processos de pesca que não se destinem a 
capturar o peixe pela boca. É, contudo, permitida a utiliza-
ção do “gancho” , do “cesto ou rabeca” e do “camaroeiro” 
como auxiliares para transporte do peixe desde a água 
até às mãos do pescador, podendo também ser utilizados 
outros utensílios como baldes, ou bolsas, desde que não 
se destinem à captura de espécies por atuação direta. 



APREENSÃO DE OBJETOS E DOCUMENTOS:

EM ÁGUAS MARÍTIMAS

Sempre que se verifique a ocorrência de umacontra-
ordenação por parte das entidades competentes, as 
artes, os instrumentos de pesca e os equipamentos ilegais 
são sempre cautelarmente apreendidos, considerando-se 
perdidos a favor do Estado sempre que não seja possível 
identificar o seu proprietário.
Simultaneamente com a aplicação de uma coima, e em 
função da gravidade da infração e da culpa do agente, 
podem ser aplicadas uma ou mais sanções acessórias, 
a saber:

•  Perda das artes ou outros instrumentos ou equipa-
mentos pertencentes ao agente;

•  Suspensão da licença para o exercício da pesca lúdi-
ca, bem como da licença de utilização da embarcação 
quando aplicável;

•  Privação do direito de obter licença para o exercício da 
pesca lúdica, bem como da licença de utilização da 
embarcação quando aplicável;

•  Perda dos produtos provenientes da pesca lúdica, re-
sultantes da atividade contraordenacional.

De referir que a suspensão da licença para o exercício 
da pesca lúdica, bem como da licença de utilização da 
embarcação quando aplicável ou da privação do direito 
de obter licença para o exercício da pesca lúdica, tem a 
duração mínima de dois meses e máxima de dois anos, 
contados a partir da decisão condenatória definitiva.

EM ÁGUAS MARÍTIMAS

A condenação por qualquer crime ou contraordenação 
previstos na da Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro, e 
respetiva legislação complementar, pode implicar a 
interdição do direito de pescar e a perda a favor do 
Estado dos objetos que serviram ou estavam destinados 
a servir à prática da infração, bem como dos produtos 
dela resultantes.
A interdição do direito de pescar pode vigorar por um a 
cico anos.

De referir que a perda dos objetos da infração envolve a 
perda dos meios de pesca, das embarcações e dos veí-
culos que serviram à prática daquela.

Por sua vez, a suspensão da pena de prisão ou da coi-
ma, quando decretada, pode não abranger a interdição 
do direito de pescar e a perda dos objetos e produtos da 
infração.

Note-se que o não acatamento da interdição do direito 
de pescar pode implicar a perda a favor do Estado dos 
objetos de pesca e produtos da infração.

Qualquer infrator condenado por crime de pesca fica ini-
bido, pelo período de um a cinco anos, de representar, 
gerir de modo próprio ou fazer parte dos órgãos sociais 
de entidade concessionária de zona de pesca lúdica.


