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ANEXO 

do 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) …/… DA COMISSÃO 

que estabelece um plano de devoluções para certas pescarias demersais nas águas 
ocidentais sul 

 

Pescarias sujeitas à obrigação de desembarcar 
a) Pescarias nas divisões CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe 

Pescaria 
(espécie) 

Código da arte Descrição da arte de 
pesca 

Malhagem Espécie a 
desembarcar 

OTB, OTT, 
PTB, TBN, 

TBS, TB, OT, 
PT, TX 

Todas as redes de 
arrasto pelo fundo 

Malhagem 
compreendida entre 

70 mm e 100 mm 
de largura 

TBB Todas as redes de 
arrasto de vara 

Malhagem 
compreendida entre 

70 mm e 100 mm 
de largura 

Linguado-
legítimo 

(Solea solea) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GTR, 

GEN 

Todos os 
tresmalhos e redes 

de emalhar 

Malhagem igual ou 
superior a 100 mm 

de largura 

Todas as 
capturas de 

linguado-
legítimo 

OTT, OTB, 
PTB, SDN, 

OT, PT, TBN, 
TBS, TX, 

SSC, SPR, TB, 
SX, SV 

Todas as redes de 
arrasto pelo fundo 

e redes 
envolventes-
arrastantes 

Malhagem igual ou 
superior a 100 mm 

de largura 

LL, LLS Todos os palangres Todas 

Pescada 

(Merluccius 
merluccius) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GEN 

Todas as redes de 
emalhar 

Malhagem igual ou 
superior a 100 mm 

de largura 

Todas as 
capturas de 

pescada  

Tamboril 

(Lophiidae) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GEN 

Todas as redes de 
emalhar 

Malhagem igual ou 
superior a 200 mm 

de largura 

Todas as 
capturas de 

tamboril 

Lagostim 
(Nephrops 

OTB, OTT, 
PTB, TBN, 

Todas as redes de Malhagem igual ou Todas as 
capturas de 
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norvegicus) 

Apenas no 
interior de 
unidades 

funcionais 

TBS, TB, OT, 
PT, TX 

arrasto pelo fundo superior a 70 mm lagostim 

b) Pescarias nas divisões CIEM VIIIc, IXa 

Pescaria 
(espécie) 

Código da 
arte 

Descrição da arte 
de pesca 

Malhagem Obrigação de 
desembarque 

Tamboril 

(Lophiidae) 

GNS, GN, 
GND, 

GNC, GTN, 
GEN 

Todas as redes 
de emalhar 

Malhagem igual ou 
superior a 200 mm de 

largura 

Todas as 
capturas de 

tamboril 

Lagostim 

(Nephrops 
norvegicus) 

 Apenas no 
interior de 
unidades 

funcionais 

OTB, PTB, 
OTT, TBN, 
TBS, OT, 

PT, TX TB 

Todas as redes 
de arrasto pelo 

fundo 

Malhagem igual ou 
superior a 70 mm 

Todas as 
capturas de 

lagostim 

OTT, OTB, 
PTB, OT, 
PT, TBN, 
TBS, TX, 
SSC, SPR, 
TB, SDN, 

SX, SV 

Todas as redes 
de arrasto pelo 
fundo e redes 
envolventes-
arrastantes 

Navios que satisfaçam 
cumulativamente os 
seguintes critérios: 

1. Utilizem malhagem igual 
ou superior a 70 mm 

2. Os desembarques totais 
de pescada no período 

2014/20151 representem: 
mais de 5 % de todas as 

espécies desembarcadas e 
mais de 5 toneladas 

métricas 

GNS, GN, 
GND, 

GNC, GTN, 
GEN 

Todas as redes 
de emalhar 

Malhagem compreendida 
entre 80 mm e 99 mm de 

largura 

Pescada 

(Merluccius 
merluccius) 

LL, LLS Todos os 
palangres 

Anzóis de comprimento 
superior a 3,85 ± 1,15 de 

comprimento e 1,6 ± 0,4 de 
largura 

Todas as 
capturas de 

pescada 

                                                
1 O período de referência será atualizado nos anos seguintes, ou seja, em 2018 o período de referência é 

2015 e 2016. 
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c) Pescarias na divisão CIEM IXa 

Pescaria (espécie) Código da 
arte 

Descrição da 
arte de pesca 

Malhagem Obrigação de 
desembarque 

Linguado-legítimo 
(Solea solea) e solha 

(Pleuronectes 
platessa) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GTR, 

GEN 

Todos os 
tresmalhos e 

redes de 
emalhar 

Malhagem 
igual ou 

superior a 
100 mm 

Todas as capturas 
de linguado-legítimo 

e de solha 

 


