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Investigação para a Comissão PECH – Ilhas Åland
1.

INTRODUÇÃO

1.1. Situação geográfica
As ilhas Åland (Ahvenanmaa, em finlandês) constituem um arquipélago no sudoeste da Finlândia. O
arquipélago situa-se no mar Báltico, na fronteira com o golfo de Bótnia. O país mais próximo é a Suécia. As
ilhas Åland consistem em mais de 6 700 ilhas. Destas, 65 são habitadas, ao passo que as restantes são recifes
inabitáveis ou rochedos áridos. Em 2016, as ilhas Åland tinham 29 214 habitantes (ÅSUB, 2016). A maioria
destes habitantes residem na capital do arquipélago, Mariehamm (ÅSUB, 2018).
Não existem valores exatos disponíveis acerca da extensão da linha costeira das ilhas Åland, uma vez que
o resultado varia consoante se inclua os recifes e/ou os rochedos áridos na medição da linha costeira. Por
conseguinte, a dimensão estimada do arquipélago varia entre 740 e 897 km2. Os setores marítimo,
comercial e turístico das ilhas Åland beneficiam de uma vantagem geográfica, uma vez que o arquipélago
se situa perto do golfo de Bótnia e da Suécia. Consequentemente, estes três setores são os mais
importantes do arquipélago.
Figura 1: Localização geográfica das ilhas – mapa da Finlândia
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1.2. Sistema político e situação atual
As ilhas Åland são uma região autónoma, desmilitarizada e de língua sueca da Finlândia. O arquipélago
tem o seu próprio governo e parlamento. O parlamento, em consonância com os princípios básicos de um
Estado democrático, nomeia o governo regional de Åland, supervisiona o seu funcionamento, legisla em
áreas para as quais tem competência e dispõe de poderes orçamentais. A lei nacional finlandesa aplica-se
nos domínios em que o Parlamento de Åland não tem competência para legislar.
Os domínios em que o Parlamento de Åland tem competência legislativa estão previstos no artigo 18.º da
Lei de Autonomia de Åland (1991/1144). Todos os assuntos relacionados com a administração interna são
da competência do Parlamento de Åland, de acordo com a legislação referida. A política nacional das
pescas é considerada um assunto interno, pelo que é elaborada pela Comissão das Finanças, Indústria,
Comércio e Agricultura do Parlamento de Åland.
O estatuto de autonomia das ilhas Åland também se encontra previsto na Lei de Autonomia, embora a
Suécia e a Finlândia tenham tido um litígio sobre o reconhecimento do novo estatuto jurídico autónomo
das ilhas Åland após a publicação da Lei de Autonomia. A questão foi remetida designadamente para o
Conselho da Sociedade das Nações em 1921, que decidiu que o arquipélago deveria ser reconhecido como
região autónoma da Finlândia, embora, ao mesmo tempo, goze de um estatuto especial ao abrigo do
direito internacional. Todos os assuntos jurídicos relacionados com a autonomia das ilhas Åland e os
tratados internacionais são agora executados pela Comissão Jurídica e Cultural do Parlamento de Åland.
Deste modo, quando a Finlândia aderiu à UE, em 1995, teve de ter o consentimento do Parlamento de
Åland. A relação atual entre as ilhas Åland e a UE encontra-se regulada no Protocolo de Åland, confirmando
assim o estatuto especial ao abrigo do direito internacional.

1.3. Panorama económico num contexto regional
As ilhas Åland representam uma pequena sociedade, com uma pequena economia aberta, dependente do
comércio com as regiões vizinhas, nomeadamente o sul da Finlândia e a região de Estocolmo, que são
ambos centros económicos. As ilhas Åland são sensíveis às flutuações económicas sentidas por estes
mercados vizinhos. A economia das ilhas Åland é ela própria dominada pelo setor dos serviços. Em geral,
os níveis de rendimentos estão em linha com a média dos registados no continente finlandês. O setor da
pesca nas ilhas Åland é pequeno e localizado, por comparação com as regiões vizinhas. Em 2016, o número
de pessoas a trabalhar no setor da pesca nas ilhas Åland totalizava aproximadamente 88 pessoas. Estas
estatísticas realçam a pequena dimensão do setor pesqueiro.

2.

O SETOR DAS PESCAS NAS ILHAS ÅLAND

2.1. Capturas e desembarques
A evolução da totalidade de captura de peixe do arquipélago (2004-2016) está refletida na figura 2. Cem
por cento das capturas desembarcadas nos portos finlandeses têm origem em embarcações finlandesas
(ilhas Åland incluídas). As estatísticas relativas aos rendimentos da pesca, fornecidas pelo Governo de
Åland, indicam que o arenque e a espadilha do Báltico são as espécies mais comummente pescadas. Outros
peixes populares incluem a perca, o corégono e o lagostim-do-rio. As capturas de perca e bacalhau
diminuíram significativamente.
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Figura 2: O rendimento da pesca no período de 2004-2016 (capturas, toneladas)

Fonte: Governo de Åland, Gabinete das Pescas

2.2. Volume e valores comerciais
Finlândia
Em 2015, a Finlândia era o décimo segundo maior produtor no setor das pescas na UE e o décimo quarto
maior produtor de produtos de aquicultura. O consumo de produtos de aquicultura na Finlândia atingiu
23,3 kg/por habitante em 2015, uma descida de 9 % relativamente ao ano anterior. Em 2017, a Finlândia
importou um total de 119 000 toneladas de peixe com um valor de 524 milhões de euros (figura 4). As
espécies consumidas mais populares foram o arenque, o salmão, a truta-arco-íris e o atum de conserva, das
quais o salmão e a truta-arco-íris são as principais espécies comerciais importadas pela Finlândia. Os quatro
principais países de onde a Finlândia importa peixe (em valor, 2017) são a Noruega, a Suécia, a Estónia e a
Dinamarca. As principais espécies comercializadas para efeitos de exportação são o salmão, a truta-arcoíris e o arenque. Os principais países de destino (em valor, 2017) são a Estónia, o Reino Unido, a França e a
Polónia. A Finlândia exportou uma média de 78 000 toneladas de peixe (valor: 152 milhões de euros) para
países vizinhos em 2017 (figura 5). As exportações de peixe finlandesas para países vizinhos aumentaram
de 61 000 toneladas em 2009 para 78 000 toneladas em 2017.
Ilhas Åland
As ilhas Åland capturaram um total de 15 898 toneladas de peixe em 2015. O valor bruto total da indústria
pesqueira, tendo em conta a importação e a exportação, na região do arquipélago ascendeu a
3 847 000 euros em 2017 (figura 3). As espécies mais importantes desembarcadas, em termos de valor, nas
ilhas Åland são o arenque do Báltico, a espadilha, a perca e o bacalhau.
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Figura 3: Os rendimentos da pesca no período de 2004-2016 (valor bruto, 1 000 EUR)

Fonte: Governo de Åland, Gabinete das Pescas

Figura 4:

Principais espécies comerciais importadas e % relativamente à totalidade das
importações (2017, milhões de euros)

Fonte: EUMOFA – Finlândia no mundo e na UE (2015, FAO e Eurostat)
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Figura 1:

Principais espécies comerciais exportadas e % relativamente à totalidade das
exportações (2017, milhões de euros)

Fonte: EUMOFA – Finlândia no mundo e na UE (2015, FAO e Eurostat)

2.3. Barcos de pesca
Os dados do EUMOFA relativos aos barcos de pesca para a Finlândia incluem os barcos das ilhas Åland.
Segundo as suas estatísticas de 2015, a frota pesqueira finlandesa é sobretudo composta por uma frota
costeira de pequena escala (embarcações inferiores a 18 m de comprimento). Apenas 4 % da frota
pesqueira finlandesa se considera frota em grande escala. A frota de pesca finlandesa utiliza sobretudo
redes de arrasto pelágico para capturar arenque. As embarcações offshore finlandesas pescam
maioritariamente bacalhau com redes de arrasto pelo fundo. Segundo o ficheiro da frota de pesca da UE,
em 2018, a Finlândia teve 3 274 embarcações ativas.
Figura 6: A frota de pesca finlandesa e composição do equipamento

Fonte: EUMOFA – Finlândia no mundo e na UE (2015, FAO e Eurostat)
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3. ENQUADRAMENTO DA POLÍTICA DAS PESCAS E DA
AQUICULTURA
Atualmente, o consumo de peixe na UE está em constante crescimento, ao passo que as capturas estão a
diminuir devido ao esgotamento das existências de peixe. Consequentemente, a exploração excessiva dos
recursos marinhos tornou-se um assunto urgente na UE. A aquicultura poderia ser a resposta para reduzir
este desfasamento entre oferta e procura.
As ilhas Åland produzem principalmente peixe de viveiro para o território continental da Finlândia. As
principais espécies comercializadas, produzidas nas ilhas Åland, são os salmonídeos e a truta (arco-íris). Em
2017, as ilhas Åland dispunham de seis instalações de aquicultura em funcionamento e havia 94,5 pessoas
empregadas no setor da aquicultura nesse ano. O total de produção no setor da aquicultura ascendia a
5 997 997 kg, com um valor de 37 130 000 euros, em 2015.
Cooperação da UE no setor da aquicultura
A gestão eficiente, transparente e previsível da aquicultura, a melhoria da cooperação e o aumento da
competitividade devem ser mantidos através da cooperação ao nível do mar Báltico. Para o efeito, os
Estados-Membros costeiros do mar Báltico participam em projetos financiados pela UE, para concretizar
estas orientações estratégicas. Os anteriores projetos emblemáticos financiados pela UE, nos quais as ilhas
Åland participaram, incluíram o AQUAFIMA (gestão integrada da aquicultura e pescas com vista a um
desenvolvimento regional sustentável na região do mar Báltico) e o AQUABEST. Além disso, as ilhas Åland
seguem as recomendações do programa de ação da HELCOM para o setor da aquicultura do mar Báltico,
que se centra na redução da carga líquida e na criação de um setor aquícola neutro do ponto de vista dos
nutrientes, utilizando matérias-primas nos alimentos para os peixes.
Enquadramento nacional do setor da aquicultura
As ilhas Åland desenvolveram os seus próprios objetivos políticos, à parte da Finlândia, no setor da
aquicultura de acordo com a Lei de Autonomia. Segundo o plano nacional plurianual para a aquicultura
do arquipélago, as ilhas concentram-se em investigação e desenvolvimento, cooperação entre governo e
indústria, melhoria do planeamento físico, comercialização e informação sobre produtos aquícolas e
cooperação transfronteiriça com países vizinhos. A legislação nacional visa sobretudo um controlo
ambiental rigoroso para uma gestão sustentável, ambiental e económica do setor da aquicultura das ilhas
Åland.
Enquadramento nacional das capturas no setor das pescas
A Comissão das Finanças, Indústria, Comércio e Agricultura do Parlamento de Åland é responsável por
todos os assuntos internos relacionados com as pescas, nos termos da artigo 18.º da Lei de Autonomia de
Åland. Foi ainda acordado, através da lei finlandesa relativa às pescas de 1982, que as zonas de água de
propriedade privada, nas quais decorre a maioria das atividades de pesca na Finlândia, são da
responsabilidade dos seus proprietários. Estes proprietários de zonas de água privadas são representados
por associações de pesca finlandesas. Todas águas de propriedade privada estão divididas entre regiões
de pesca que estão sob alçada de divisões municipais ou administrações governamentais. As autoridades
no domínio das pescas das ilhas Åland executam e controlam as atividades estruturais e orientadas para o
mercado que são financiadas pela UE. Os centros de emprego e desenvolvimento económico nacionais
são responsáveis pela supervisão dos fundos da UE e a execução de algumas políticas das pescas locais nas
ilhas Åland.
Cooperação regional e internacional no setor das pescas
O instrumento geral que regula a governação internacional do oceano é a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar (CNUDM). A Finlândia ratificou esta convenção, bem como outros instrumentos
internacionais, como a Resolução 15/93 da Conferência da FAO e o acordo de 1995 (Conservação e Gestão
das Populações de Peixes Transzonais e das Populações de Peixes altamente Migradores).
6

IPOL | Departamento Temático das Políticas Estruturais e de Coesão

A governação regional do oceano na região do mar Báltico, com o apoio e os contributos da Comissão
Europeia, inclui a EUSBSR e a HELCOM. A HELCOM é membro do BSAC, que presta aconselhamento à
Comissão Europeia e aos Estados-Membros da UE em matéria de gestão das pescas no mar Báltico.
Pode-se considerar que a EUSBSR é um modelo de cooperação regional para essa região. Esta estratégia
ajuda a mobilizar todo o financiamento e políticas pertinentes da UE e a coordenar as ações com a UE, os
Estados-Membros, as organizações pan-bálticas, as instituições financeiras e as ONG, a fim de promover
um desenvolvimento mais equilibrado na região do mar Báltico. Os objetivos desta estratégia
correspondem, em grande medida, aos do trabalho da HELCOM, uma convenção marítima regional (CMR)
que rege a Convenção para a Proteção do Meio Marinho na Zona do Mar Báltico, na qual os Estados
costeiros do Báltico são partes.
Não existe uma organização regional de gestão das pescas (ORGP) na região do mar Báltico.
As atividades da HELCOM encontram-se estabelecidas no BSAP. Estas incluem a criação do HELCOM-FISH,
um grupo de trabalho para a pesca sustentável e baseada no ecossistema, e a coordenação e execução de
políticas das pescas entre a Rússia e a UE.

4.

GESTÃO DE RECURSOS, CONTROLO E EXECUÇÃO DAS
PESCAS

4.1. Estado dos recursos haliêuticos na região do mar Báltico
Nove países têm atividade no mar Báltico, incluindo a Finlândia. As atividades de pesca comerciais na
região do mar Báltico centram-se sobretudo nas unidades populacionais de peixes pelágicos, como o
arenque e a espadilha, e nas espécies de água doce de pequena dimensão, como a perca. Os TAC e as
quotas estão definidos para o bacalhau do Báltico, o arenque, o salmão, a espadilha e a solha na Finlândia.
A Lei n.º 286/1982 e a PCP regulam as atividades de pesca comercial na região do mar Báltico de uma forma
mais sustentável, a fim de impedir a exploração excessiva.
Em 2016, o Parlamento Europeu e o Conselho estabeleceram um plano plurianual para as unidades
populacionais de bacalhau, de arenque e de espadilha do mar Báltico e para as pescarias que exploram
essas unidades populacionais. Em maio de 2018, o Parlamento Europeu adotou a resolução sobre os
intervalos de mortalidade por pesca e os níveis de salvaguarda de certas unidades populacionais de
arenque no mar Báltico.
A pesca recreativa é uma atividade muito popular na Finlândia, onde é permitida a pesca à linha, com
toneira, no gelo e a pesca de arenque do Báltico com cana é permitida sem uma licença de pesca para fins
recreativos. Todos os anos, cerca de 16 milhões de pessoas pescam para fins recreativos nas águas
finlandesas. As estatísticas do Instituto de Recursos Naturais da Finlândia concluem mesmo que estas
atividades de pesca na Finlândia representam entre 1/3 e 1/2 de todas as capturas de peixe (Instituto de
Recursos Naturais da Finlândia, 2017). A perca, o lúcio, o corégono e a ruivaca são considerados os peixes
mais capturados durante as atividades recreativas.
A gestão finlandesa das atividades de pesca comercial é acompanhada e executada pelo Centro de
Desenvolvimento Económico, Transportes e Ambiente do sudoeste da Finlândia, o governo regional de
Åland e os guardas de fronteiras finlandeses. Estes controlam, conjuntamente, o desembarque de peixe e
monitorizam as atividades de pesca dos barcos de pesca comercial.
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ACRÓNIMOS
BSAC

Conselho Consultivo para o Mar Báltico

BSAP

Plano de ação para o mar Báltico

CMR

Convenções marítimas regionais

CNUDM
EUMOFA
EUSBSR
FAO
HELCOM
ORGP

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
Observatório do Mercado Europeu dos Produtos da Pesca e da Aquicultura
Estratégia da UE para a Região do Mar Báltico
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
Comissão para a proteção do meio marinho do mar Báltico
Organização regional de gestão das pescas

PCP

Política comum das pescas

TAC

Totais Admissíveis de Capturas

UE

União Europeia
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