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Alabote

(Hippoglossus hippoglossus)

Alabote da Gronelândia

(Reinhardtius hippoglossoides)

Atuns

(Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus
maccoyii Thunnus albacares, Thunnus alalunga)

Bacalhau do Atlântico

(Gadus morhua)

A Greenpeace pede aos
supermercados que:

• 3/4 dos stocks de peixe do mundo estão
totalmente explorados ou esgotados
• 88% das populações da União Europeia
são vítimas da sobrepesca, frente a uma
média mundial de 25%
• 90% das populações de grandes
predadores a nível global, como o atum,
o bacalhau e o peixe espada, já
desapareceram, principalmente por
causa da sobrepesca
• actualmente, apenas 1% dos oceanos e
mares do mundo estão protegidos, e
somente 0,1% como reservas marinhas.
São números ínﬁmos se comparados
com os 12% de espaços naturais
protegidos em terra.

O que pede a Greenpeace?

Os oceanos estão em crise

• desenvolvam uma política de compra e
venda de peixe sustentável
• deixem de vender as espécies da nossa
lista vermelha, pois estão ameaçadas de
extinção ou são capturadas com
métodos muito destrutivos do
ecossistema marinho
• aumentem a oferta de peixes que sejam
garantidamente provenientes de uma
gestão sustentável de recursos
• trabalhem com seus fornecedores para
que possam ﬁnalmente oferecer
produtos sustentáveis

Camarões

(Parapenaeus longirostris, Metapenaeus
monoceros, Litopenaeus vannamei,
Penaeus monodon)

Espadarte

(Xiphias gladius)

Linguado Europeu

(Solea solea)

Peixe Espada Branco

(Lepidopus caudatus)

Os supermercados são
cúmplices na destruição

Peixes Vermelhos

(Sebastes marinus, Sebastes mentella,
Sebastes fasciatus)

Pescadas

(Merluccius merluccius, Merluccius australis,
Merluccius hubbsi, Merluccius capensis,
Merluccius paradoxus)

Raias

(Dipturus batis, Dipturus laevis,
Rostroraja alba, Atlantoraja castelnaui,
Leucoraja melitensis

Tu podes ajudar!

Os supermercados têm um enorme
poder nas mãos:
• mais de 70% do peixe consumido em
Portugal é adquirido nas grandes
superfícies
• o consumo médio de peixe em Portugal é
de aproximadamente 50 kg por pessoa
por ano
Portanto, a Greenpeace considera que os
supermercados têm a responsabilidade de
desenvolver políticas que garantam a
sustentabilidade do peixe que oferecem
aos consumidores. Somente assim a saúde
dos mares e oceanos estará garantida.

Salmão

(Salmo salar)

Solha Americana

(Hippoglossoides platessoides)

Tamboris

(Lophius americanus, Lophius piscatorius
, Lophius budegassa)

Tubarões

(Galeorhinus galeus, Isurus oxyrhinchus,
Prionace glauca, Squalus acanthias)
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ameaçadas

Eu?
Vermelho?

2 questões fundamentais

Os supermercados têm responsabilidade
sobre os produtos que vendem. Pedir-lhes
que desenvolvam uma política de compra
sustentável como solução ao problema dos
oceanos é um primeiro passo. Como
consumidor/a tens o direito de poder
escolher produtos que tenham origem
sustentável.
Agora é o momento para que os
supermercados desenvolvam políticas de
compra e venda de peixe sustentável, da
mesma forma como já é possível encontrar
produtos de comércio justo em suas
prateleiras.

Escolhe bem o teu peixe,
não mordas o anzol!

1ª. Qual é o nome do peixe
e onde foi capturado ?
Certiﬁca-te de que o peixe que estás a
comprar está etiquetado correctamente,
tanto com o seu nome comum quanto
com o nome cientíﬁco. Não consumas as
espécies da lista vermelha se não
garantirem que sua origem é sustentável.

??

2ª. Qual o método de pesca
usado na captura ?
Não compres peixe capturado com
métodos destrutivos, como a pesca de
arrasto, que destrói o ecossistema
marinho e captura acidentalmente uma
enorme quantidade de peixes. Opta por
métodos mais sustentáveis, como
armadilhas e linha e anzol.

