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SÍNTESE 

Antecedentes 
A produção de peixe total mundial foi de 169 milhões de toneladas em 2015, tendo a UE 
contribuído apenas com 4%. A produção total da UE está a diminuir de ano para ano. No 
que diz respeito ao abastecimento de peixe como género alimentício a nível mundial, um 
aspeto muito interessante é que a aquicultura ultrapassou a produção mundial da pesca de 
captura como principal fornecedor em 2014. O consumo aparente de peixe per capita 
mundial duplicou, passando de uma média de 9,9 kg na década de 1960 para 20,1 kg em 
2015, dos quais 10,6 kg provém da aquicultura e 9,5 kg da pesca de captura. O consumo 
per capita na UE é ligeiramente superior à média mundial de 23 kg. 
 
O comércio internacional de produtos da pesca é importante e, na verdade, o peixe é o 
produto alimentar mais comercializado. O valor total do comércio foi estimado em 130 mil 
milhões de dólares em 2015, o que representa uma diminuição de 10% do montante de 
2014, devido às taxas de câmbio mais baixas na UE e no Japão em relação ao dólar. A UE 
representa cerca de 30% das importações mundiais de peixe. Cerca de metade das 
exportações mundiais de peixe provêm de países em desenvolvimento. 
 
A cadeia de valor dos produtos da pesca é complexa, indo dos produtores aos retalhistas ou 
restaurantes, passando por vários intermediários. Os corretores de peixe e os 
transformadores de pescado desempenham um papel importante na cadeia de valor. As 
estimativas indicam que o principal produtor (o pescador da pequena pesca) recebe apenas 
10% do preço final de venda do seu produto. Esta margem é muito mais elevada do que a 
de outros produtos alimentares. A redução da cadeia de valor é um meio inicial para 
melhorar o rendimento dos pescadores da pequena pesca mas também para fornecer 
um produto de melhor qualidade (provavelmente a melhor preço) aos consumidores. 
 
A importância dos diferentes grupos de espécies no consumo de peixe na UE mudou 
significativamente durante o período de 50 anos analisado. Em 1961, cerca de metade 
do peixe consumido na UE eram espécies demersais, enquanto que as espécies 
pelágicas representaram cerca de um terço do consumo aparente. Todos os outros grupos 
de espécies representaram cerca de 5% ou menos. Em 2011, isto mudou 
significativamente: a percentagem de peixes demersais no consumo total diminuiu para 
32% e a de peixes pelágicos para 22%, pelo que os antigos dominadores do mercado 
representam atualmente cerca de metade do consumo aparente de peixe. As espécies de 
água doce e diádromas aumentaram de 5% em 1961 para 16% em 2011 e as de 
crustáceos aumentaram de 3% para 10%. O aumento destes dois últimos grupos está 
estreitamente ligado ao aparecimento da aquicultura. O aparecimento de produtos da 
aquicultura no mercado da UE teve um impacto importante sobre os pescadores da 
pequena pesca, na medida em que estes têm mais dificuldade em encontrar um mercado, 
dado que os produtos da aquicultura, em geral, proporcionam uma alternativa mais barata 
aos produtos da pesca. 
 
As importações líquidas de produtos da pesca para a UE (isto é, as importações menos as 
exportações convertidas em equivalente de peso vivo) aumentaram acentuadamente nos 
últimos 50 anos. Em 1961, as importações líquidas ascendiam a 650 000 toneladas, tendo 
atingido quase dez vezes esse valor, ou seja 6,2 milhões de toneladas. Do mesmo modo, a 
quota de importações líquidas no abastecimento de peixe total à UE aumentou de 10% em 
1961 para mais de 50% em 2011. Tendo em conta que nem todas as exportações são 
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provenientes de importações, torna-se evidente que a dependência da UE em relação às 
importações para o abastecimento de peixe é ainda maior. 
 
Não existem informações estatísticas sobre a distribuição do consumo de peixe na UE por 
tipo de tratamento. No que se refere à atual distribuição das espécies de peixes e formas 
de consumo na UE, torna-se evidente que o consumo de produtos do mar frescos ou vivos 
aumentou. Estima-se que 60% do consumo de peixe total da UE ocorra sob a forma de 
produtos frescos. Cerca de 20% do peixe é consumido em conservas, 5% como peixe 
salgado e apenas 15% na forma congelada. Em termos gerais, a percentagem de peixe 
fresco está a aumentar e a de peixe congelado a diminuir. A preferência pelo peixe fresco 
na UE deverá abrir uma porta à produção da pequena pesca, principalmente o 
abastecimento deste segmento do mercado. 
 
A pequena pesca (SSF) desempenha um papel importante na produção de peixe da UE 
mas, em geral, é muito difícil quantificar o seu papel. A pequena pesca é de grande 
importância para a União Europeia (UE) em termos de oportunidades de emprego e 
contribuição para a economia das comunidades costeiras. Estima-se que a pequena pesca 
represente um quarto do montante das capturas. O número de pessoas a trabalhar na 
pequena pesca na UE tem vindo a diminuir nos últimos anos. No final dos anos 1990, esse 
número era de cerca de 200 000 pessoas, ao passo que atualmente diminuiu para 120 000. 
No entanto, o declínio parece ter estabilizado e os números mantêm-se praticamente 
estáveis há alguns anos. A pequena pesca representa cerca de dois terços de todas as 
pessoas empregadas na pesca de captura na UE. 
 
Ela possui diversas vantagens e desafios. O potencial de promoção da imagem e situação 
económica da pequena pesca na UE é grande mas é necessária uma grande coordenação 
entre os principais intervenientes, incluindo os mesmos pescadores da pequena pesca. Para 
algo ter êxito e ser sustentável ao longo do tempo, tem de ser orientado para o mercado. 
 
A revisão da organização comum de mercado (OCM) no âmbito da nova política comum das 
pescas é uma grande oportunidade para proporcionar aos produtores da pequena pesca um 
melhor acesso ao mercado e para competirem com êxito com os produtos da pesca 
importados ou os da pesca industrial. Várias atividades poderiam ser efetuadas no âmbito 
da OCM – tais como a criação de uma base de dados estatísticos para a SSF na UE, a 
criação e manutenção de associações comerciais, a criação de informação de mercado, a 
criação de um logótipo, critérios para a adesão dos pescadores à SSF, a rotulagem dos 
produtos e campanhas de promoção de produtos da SSF. O objetivo principal da ação 
consiste em dar aos consumidores a possibilidade de adquirirem produtos frescos, 
seguros e respeitadores do ambiente e garantir um rendimento adequado para os 
pescadores locais da pequena pesca. 

Objetivo 
O objetivo do presente estudo é analisar de que forma a OCM revista pode informar melhor 
os consumidores sobre os produtos da pesca que compram e de que forma a SSF poderia 
beneficiar deste impulso de informação dos consumidores. 
 
A OCM revista no âmbito da nova política comum das pescas presta muita atenção ao que 
acontece nos mercados após a captura do pescado. Questões como as condições em que os 
produtos da pesca são produzidos, rotulados e vendidos exigem, como é habitual, 
ajustamentos da produção mas também têm um grande potencial de melhoria da 
segurança alimentar e da informação dos consumidores, promovendo simultaneamente o 
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desenvolvimento da especialização e comercialização de produtos regionais. O consultor foi 
convidado a identificar o contexto geral do comércio e consumo de peixe na UE. O estudo 
identifica áreas sobre a forma como a nova regulamentação da OCM pode contribuir para 
dar aos produtos da pesca da UE um maior valor acrescentado, na origem, normas mais 
seguras e para dar mais e melhor informação aos consumidores. Essa contribuição pode ser 
fundamental para reforçar a promoção e a presença de produtos da pesca da UE nos 
mercados, interno e externo, e pode também traduzir-se em mais oportunidades de 
trabalho no setor. Por último, o estudo deve identificar as oportunidades e os desafios 
proporcionados pelo novo quadro jurídico da UE. 
 
Em primeiro lugar, o estudo fornece uma panorâmica das espécies de peixe, da produção 
e do consumo a nível mundial. No segundo capítulo procede-se à identificação dos 
diferentes tipos de produtos da pesca e da aquicultura com especificidades de mercado na 
UE, para efeitos da cadeia de valor acrescentado, e aborda-se o papel da promoção, 
rotulagem e informação dos consumidores.  
 
O terceiro capítulo apresenta uma panorâmica da importância da SSF na UE e identifica 
esta categoria como principal ator no abastecimento de peixe local e os potenciais 
beneficiários de medidas de promoção específicas. O quarto capítulo apresenta uma 
panorâmica da forma como a OCM revista no âmbito da nova política comum das pescas 
pode contribuir para conferir maior valor acrescentado aos produtos da SSF da UE no 
mercado local e uma melhor informação dos consumidores sobre produtos mais seguros, 
enquanto que o último capítulo apresenta conclusões e recomendações. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

• A produção de peixe atingiu um nível recorde de 170 milhões de toneladas em 
2015; 

• As principais espécies obtidas pela pesca de captura para o aprovisionamento 
alimentar são o escamudo do Alasca, o bacalhau e o gaiado; 

• A quota da UE na produção mundial total tem vindo a diminuir de ano para ano; 

• A aquicultura ultrapassou a pesca de captura no aprovisionamento alimentar em 
2014; 

• O consumo de peixe per capita mundial duplicou, passando de cerca de 10 kg em 
1960 para 20 kg em 2015; 

• Mais de metade da produção de peixe mundial para consumo humano é consumida 
sob a forma de produtos frescos; 

• A criação de valor acrescentado no setor da pesca implica a conservação dos 
produtos vivos ou frescos; 

• Os produtos da pesca são os produtos alimentares mais comercializados em todo o 
mundo; 

• O valor mais elevado dum produto da pesca é obtido com o menor grau de 
sofisticação do produto, que é fresco ou vivo; 

1.1. A produção de peixe mundial 
Prevê-se que a produção de peixe global tenha atingido um máximo histórico de 
168,6 milhões de toneladas em 2015, impulsionada por uma expansão de 5,0% da 
aquicultura para 78 milhões de toneladas e um aumento de 0,7% da produção de peixes 
selvagens para 90,6 milhões de toneladas. Da produção de peixes selvagens, cerca de 
16,4 milhões de toneladas destinam-se à produção de alimentos para animais, o que 
implica que a quantidade de peixe proveniente de capturas de peixes selvagens é de cerca 
de 74,2 milhões de toneladas, o que indica que os produtos da aquicultura ultrapassaram 
as capturas de peixes selvagens no abastecimento alimentar desde 2014. 
 
As principais espécies obtidas pela pesca de captura para o aprovisionamento alimentar são 
o escamudo do Alasca, o bacalhau e o gaiado. Nos produtos da aquicultura, excluindo as 
plantas aquáticas, a espécie mais importante é a carpa – que representa, por si só, 30% da 
produção total da aquicultura. A tilápia (4,8 milhões de toneladas), o camarão (4,4 milhões 
de toneladas) e o salmão (3,2 milhões de toneladas) também são espécies importantes da 
aquicultura. 
 
A quota da UE na produção de peixe mundial está a diminuir todos os anos (3,9% em 
2013, em comparação com 5,8% em 2003). A produção de peixe total da UE foi 
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registada em 6,3 milhões de toneladas em 2013, contra 7,3 milhões de toneladas dez 
anos antes. A Espanha é de longe o principal produtor de peixe na UE, seguida do Reino 
Unido, França e Dinamarca. 

1.2. O consumo de peixe estimado a nível mundial 
O consumo aparente de peixe per capita mundial aumentou, passando de cerca de 9,9 kg 
na década de 1960 para 20,1 kg em 2015. O consumo per capita na UE é ligeiramente 
superior à média mundial de 23 kg. O impressionante aumento no consumo mundial de 
peixe e produtos da pesca foi impulsionado por uma combinação do crescimento 
demográfico, do aumento dos rendimentos e da urbanização e facilitado pela forte 
expansão da produção de peixe e por canais de distribuição mais eficientes. Em 2015, 
9,5 kg de peixe consumido (em equivalente de peso vivo) era proveniente da pesca de 
captura e 10,6 kg da aquicultura. De facto, o aumento no abastecimento alimentar de 
peixe nos últimos anos foi devido exclusivamente ao aumento da produção aquícola. O 
consumo de peixe é mais elevado nos países desenvolvidos do que nos países em 
desenvolvimento. No entanto, estes últimos aumentaram o seu consumo de peixe nos 
últimos anos. 
 
Uma parte importante e crescente do peixe consumido nos países desenvolvidos consiste 
em importações, devido à contínua procura e à diminuição da produção da pesca nacional. 
Nos países em desenvolvimento, o consumo de peixe tende a basear-se em produtos 
disponíveis a nível local e sazonal, com a oferta a impulsionar a cadeia de valor do peixe. 
No entanto, induzidos pelo aumento do rendimento e da riqueza nacionais, os 
consumidores das economias emergentes estão a beneficiar duma diversificação dos tipos 
de peixes disponíveis devido a um aumento das importações de peixe. 
 
Cerca de 54% da produção de peixe mundial para consumo humano é consumida 
sob a forma de produtos frescos, 24% de produtos congelados, 12% de peixe salgado e 
9% de produtos de conservas(1). Vinte anos antes, os respetivos dados eram de 42% 
frescos, 31% congelados, 13% salgado e 15% em conserva. Dois fatores contribuíram para 
o aumento do consumo de peixe fresco: uma melhor logística, que permite que o peixe 
fresco chegue ao mercado em bom estado, e o aumento da produção aquícola, que permite 
um abastecimento regular do mercado de peixe fresco aquando da procura. Além disso, a 
emergência da China como um dos principais consumidores de peixe fresco e a sua 
preferência por peixe fresco ou mesmo vivo também resultou num maior consumo de peixe 
fresco(2). Como será mencionado mais tarde, o consumo global de produtos da pesca da UE 
está em consonância com o consumo mundial, sendo mais de metade do peixe consumido 
na forma de produtos frescos e com uma tendência crescente para este tipo de produto nos 
últimos anos. 

1.3. Comércio internacional e impacto no abastecimento de peixe 
O mercado das pescas é um mercado globalizado e os produtos da pesca são os produtos 
alimentares mais comercializados em todo o mundo. Calcula-se que quase 40% da 
produção entre no comércio internacional de uma forma ou outra. O valor total do comércio 
dos produtos da pesca foi estimado em 130 mil milhões de dólares em 2015. As 
exportações mundiais de produtos da pesca dividem-se, em partes iguais, entre países em 
desenvolvimento e países desenvolvidos (em termos de valor) e é interessante notar que 
esta proporção se mantém há décadas. Quanto à importação, no entanto, a situação é 

                                                 
1  Dados relativos a 2012 – as informações mais recentes sobre a produção de peixe mundial. 
2  Para efeitos estatísticos, o peixe vivo está incluído no peixe fresco. 
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diferente, uma vez que cerca de 80% das importações de peixe mundiais se 
concentram na UE, nos EUA e no Japão. 
 
A UE é a maior importadora de produtos do mar do mundo, absorvendo 24% do total das 
trocas mundiais, em termos de valor. Os países em desenvolvimento desempenham um 
papel importante no fornecimento de peixe aos mercados da UE, sendo 65% das 
importações da UE provenientes de fora da UE. 
 
Segundo o índice de preços do peixe da FAO, em 2015 os preços do peixe foram, em 
média, 8% mais baixos durante os primeiros seis meses, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, refletindo, em larga medida, uma diminuição de 12% no setor da 
aquicultura e de 2% na pesca de captura. Entre as diferentes espécies, os preços do 
camarão sofrem uma pressão no sentido da baixa dos preços. Graças a um dólar forte, os 
EUA foram um importante destino das exportações de camarão em 2015, ao passo que um 
euro mais fraco impediu a UE de tirar pleno partido da redução dos preços do camarão. Os 
preços do peixe magro, em especial do bacalhau, subiram em razão do aumento da 
procura e duma redução das capturas. 

1.4. Considerações da cadeia de valor dos produtos da pesca 
A cadeia de valor dos produtos da pesca é bastante complexa e o gráfico 1 é apenas uma 
das muitas formas de representação da cadeia de valor dos produtos da pesca. Esta não é 
muito diferente da relativa a outros produtos alimentares, que vai dos produtores 
(pescadores da aquicultura), passando pelos intermediários (transformadores de pescado, 
negociantes, importadores, exportadores, corretores) até aos clientes (supermercados, 
peixarias, restaurantes, cantinas, etc.). 
 
Gráfico 1: Exemplo de uma cadeia de valor nas pescas 
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Fonte: Erik Hempel, Nepad – INFOSA, Value Chain Analysis, 2010 
 
Para todos os outros produtos destinados à alimentação, a criação de valor acrescentado 
ocorre através da transformação dos alimentos – quanto maior esta for, mais elevado é o 
valor do produto. No entanto, este não é o caso do peixe. De facto, o valor mais elevado de 
um produto da pesca é obtido com o menor grau de sofisticação do produto. Por exemplo, 
peixes vivos e crustáceos são as formas de produtos do mar mais caras e o peixe fresco é, 
em geral, mais dispendioso do que o peixe congelado ou em conservas. Esta diferença 
relativamente a outros produtos alimentares tem origem no acentuado caráter perecível 
dos produtos da pesca e é fundamental para compreender as especificidades dos produtos 
da pesca, em comparação com outros produtos alimentares. O principal valor 
acrescentado de um produto da SSF pode ser obtido quando o produto é disponibilizado 
no mercado no mais curto lapso de tempo, de modo a garantir o maior grau de 
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frescura. Uma vantagem importante da indústria da aquicultura da UE, em comparação 
com a pesca local, é que os produtores da aquacultura podem produzir a pedido, ao passo 
que os pescadores dependem das capturas do momento. Porém, de um modo geral, o valor 
mais elevado do peixe fresco no mercado é uma vantagem para os produtores locais, tanto 
da pesca de captura como da aquicultura. Geralmente, os produtos importados entram no 
mercado na forma congelada, tendo assim um valor de mercado mais baixo. O valor das 
importações de peixe congelado para a UE foi de 35% em 2014. 
 



Mercados da pequena pesca: cadeia de valor, promoção e rotulagem 
____________________________________________________________________________________________ 

17 

2. PANORÂMICA DA ATUAL EVOLUÇÃO DAS PESCAS NA 
UE 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

• A produção de peixe na UE é de 6 milhões de toneladas; 

• 80% da produção de peixe total da UE provém da pesca de captura; 

• A UE é o principal mercado de consumo de peixe do mundo; 

• O consumo na UE atingiu um patamar de 23 kg, estando ligeiramente à frente da 
média mundial; 

• A aquicultura representa cerca de 40% do consumo de peixe total na UE; 

• As importações representam mais de 60% do consumo de peixe na UE; 

• Os requisitos de rotulagem dos produtos da pesca na UE são complexos; 

• Os rótulos ecológicos privados estão a florescer; 

2.1. A produção de peixe da UE 
A produção da pesca de captura da UE foi de 4,8 milhões de toneladas em 2013. As 
capturas da UE são efetuadas principalmente no nordeste e centro-leste do Atlântico e no 
Mediterrâneo, sendo compostas principalmente por arenque (500 000 toneladas), espadilha 
(410 000 toneladas) e sarda (380 000 toneladas). Os principais países pescadores são a 
Espanha, a Dinamarca, o Reino Unido e a França – que, em conjunto, representam mais de 
metade das capturas da UE. 
 
A produção aquícola da União Europeia ascende a cerca de 1,27 milhões de toneladas, 
sendo 50% dela composta por bivalves. De facto, a principal espécie produzida é o 
mexilhão (440 000 toneladas), seguindo-se a truta e o salmão (cerca de 180 000 toneladas 
cada). Os principais países produtores são a Espanha, o Reino Unido e a Dinamarca. A 
Espanha representa, por si só, cerca de 20% da produção aquícola total da UE. Na Europa, 
a aquicultura representa aproximadamente 20% da produção de peixe e emprega 
diretamente cerca de 80 000 pessoas. A aquicultura da UE é conhecida por obedecer a 
normas elevadas de qualidade, sustentabilidade e proteção dos consumidores. 

2.2. Panorâmica geral do consumo de produtos do mar na UE 
A UE é o maior mercado de consumo de produtos do mar do mundo, com 12,3 milhões de 
toneladas, representando 52,2 milhões de euros em 2011. Além disso, a UE ocupa o 
primeiro lugar nas despesas de compra de peixe. O consumo interno na UE é coberto 
principalmente através das importações, a maioria das quais são produtos congelados ou 
preparados (conservas de atum). 

2.3. Abastecimento de produtos da pesca per capita à UE 
Estima-se que a média de abastecimento de peixe per capita à UE foi de 23,2 kg em 2011 
(de acordo com os últimos dados disponíveis), o que representa mais 5% do que dez anos 
antes. Em 1961, o consumo médio de peixe era de 14 kg, portanto o consumo de peixe 
global na UE aumentou muito significativamente ao longo dos anos. Contudo, o gráfico 2 
mostra também que o consumo de peixe per capita na UE atingiu um patamar em 2007 e 
não aumentou muito desde então. Esta estabilização do consumo de peixe teve origem na 
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crise económica de 2008 e dos anos seguintes, o que levou a uma diminuição das despesas 
com o peixe. O consumo per capita não aumentou em todos os países da UE durante o 
período de 2001-2011; na República Checa, Estónia, Alemanha, Grécia, Irlanda e Reino 
Unido o consumo de peixe per capita diminuiu durante este período e na Polónia, Portugal, 
Espanha e Suécia o consumo permaneceu estável nesses anos. Em termos de peso vivo 
total, o consumo de peixe na UE foi de 11,8 milhões de toneladas em 2011, contra 
5,7 milhões de toneladas 50 anos antes. 
 
Gráfico 2: Consumo de peixe per capita da UE 

 
Fonte: FAO 

 
Tradicionalmente, os hábitos de consumo de peixe na UE podem ser divididos em cinco 
grandes áreas de consumo: os países do Norte da Europa(3), os países mediterrânicos(4), os 
Estados ribeirinhos do mar Báltico(5), os países da orla costeira do Mar Negro(6) e, por 
último, os países sem litoral(7). 
 
O consumo de peixe na zona noroeste caracteriza-se pela preferência por produtos 
salgados, como o arenque marinado ou o peixe fumado. Nesta área constata-se uma 
preferência pelo consumo de pequenos peixes pelágicos do Mar do Norte, como o arenque 
e a espadilha, mas também uma forte preferência tradicional pelo consumo de filetes. O 
consumo de peixe per capita não é muito elevado, cerca de 20 kg. A França é a exceção 
com um consumo de cerca de 35 kg; mas este país, na verdade, divide-se em dois, 
havendo no norte um consumo per capita mais baixo, ao passo que o sul possui todas as 
características do elevado consumo de peixe do Mediterrâneo. 
 
Nos países mediterrânicos há tradicionalmente uma preferência por peixe com cabeça e 
camarões com cabeça e produtos de peixe fresco em geral, ao passo que o consumo de 
peixe fumado tem um papel muito limitado. Merece atenção especial o consumo de 
bacalhau seco ou salgado, que tem uma forte presença em Portugal, Itália e Espanha. Este 
consumo remonta ao século XVIII, quando foram estabelecidas relações comerciais com a 
Noruega por causa deste produto. Nos países mediterrânicos, os padrões de consumo de 
                                                 
3  Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Suécia e Reino Unido. 
4  Itália, Malta, Espanha e Portugal. 
5  Estónia, Lituânia, Letónia e Polónia.  
6  Bulgária e Roménia. 
7  Todos os outros. 
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todos os tipos de produtos do mar são diferentes do resto da UE, incluindo também os 
cefalópodes, cujo consumo é relativamente elevado, em especial quando comparado com o 
de outros países da UE. Neste domínio, o consumo de peixe é relativamente elevado e os 
principais consumidores de peixe (Espanha e Portugal) surgem com um consumo superior a 
40 kg. No entanto, os outros países desta região têm igualmente um consumo muito 
superior ao da média europeia. 
 
Os países do Mar Báltico têm uma forte preferência por espécies disponíveis nesse mar, 
como o bacalhau, a espadilha e o arenque. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra 
Mundial, os Estados Bálticos e a Polónia tinham frotas de pesca industriais importantes, 
abastecendo o país de origem de peixe congelado, como a pescada e o escamudo do 
Alasca. O consumo per capita é baixo na Polónia e na Estónia, ao passo que na Lituânia e 
na Letónia está acima da média da UE. 
 
Os países da orla costeira do Mar Negro tiveram experiências semelhantes com frotas 
congeladoras industriais. De um modo geral, a preferência dos consumidores vai para 
espécies de água doce e os padrões de consumo são semelhantes aos dos países vizinhos 
sem litoral. O consumo médio per capita é de cerca de 6 kg, o que é muito baixo quando 
comparado com a média da UE. 
 
O consumo de peixe nos países sem litoral é tradicionalmente baixo, variando entre 5 kg 
na Hungria e 14 kg na Áustria. Contudo, o consumo de peixe tem vindo a aumentar nos 
últimos anos, na vaga da globalização e dos aspetos positivos ao nível da saúde dos 
produtos da pesca. Tradicionalmente, nestes países, as enguias e carpas eram as espécies 
preferidas mas hoje em dia o camarão e o escamudo do Alasca também se tornaram 
produtos de consumo importantes. 
 
A importância dos diferentes grupos de espécies no consumo de peixe na UE mudou 
significativamente durante o período de 50 anos analisado. Em 1961, cerca de metade do 
peixe consumido na UE eram espécies demersais, enquanto que as espécies pelágicas 
representaram cerca de um terço do consumo aparente. Todos os outros grupos de 
espécies representaram cerca de 5% ou menos. Em 2011, a situação mudou 
significativamente: a percentagem de peixes demersais no consumo total diminuiu para 
32% e a de peixes pelágicos para 22%, pelo que os antigos dominadores do mercado 
representam atualmente cerca de metade do consumo aparente de peixe. As espécies de 
água doce e diádromas aumentaram de 5% em 1961 para 16% em 2011 e as de 
crustáceos aumentaram de 3% para 10%. A quota de moluscos, com exclusão dos 
cefalópodes (o que significa sobretudo bivalves), aumentou de 5% para 12%. É de 
salientar que a maior parte das espécies agrupadas nestes três polos são da aquicultura – 
que, na realidade, é a principal força motriz por detrás do aumento do consumo de 
produtos do mar na UE. 
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Gráfico 3: Consumo per capita na UE por tipo de espécies em 1961 

 
Fonte: FAO 

 
Gráfico 4: Consumo per capita na UE por tipo de espécies em 2011 

 
Fonte: FAO 

 
A composição do consumo de peixe na UE alterou-se significativamente ao longo dos anos 
e o caso da aquicultura, embora não especificada na estimativa de consumo da FAO, teve 
um impacto importante no consumo de peixe. Assim, o consumo de peixes de água doce e 
espécies diádromas (principalmente salmão e trutas) aumentou consideravelmente, 
passando de menos de 1 kg em 1961 para 4 kg em 2011. Em 1961, o consumo de espécies 
de peixes da aquicultura foi inferior a 10% (gráfico 4), ao passo que em 2011 essa quota 
estimada tinha aumentado para quase 40%. Esta evolução do consumo – tendo igualmente 
em conta que o consumo não aumentou proporcionalmente ao aparecimento da aquicultura 
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como fornecedor importante de produtos da pesca ao mercado da UE – tem tido um forte 
impacto nas pescas na UE. Os pescadores têm cada vez mais dificuldades em encontrar um 
mercado, dado que os produtos da aquicultura constituem, em geral, uma alternativa mais 
barata aos produtos da pesca(8). 
 
Gráfico 5: Consumo per capita na UE por pescas em comparação com a 

aquicultura em 1961 

 
Fonte: cálculos efetuados pela autora com base na FAO 

 
Gráfico 6: Consumo per capita na UE por pescas em comparação com a 

aquicultura em 2011 

 
Fonte: cálculos efetuados pela autora com base na FAO 

                                                 
8  O anexo I inclui séries cronológicas sobre o consumo de peixe na UE por grupos de espécies. 
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2.4. A dependência do mercado das pescas da UE relativamente às 
importações  

As importações líquidas de produtos da pesca para a UE (isto é, as importações menos as 
exportações convertidas em equivalente de peso vivo) aumentaram acentuadamente nos 
últimos 50 anos. Em 1961, as importações líquidas ascendiam a 650 000 toneladas, tendo 
atingido em 2011 quase dez vezes esse valor, ou seja 6,2 milhões de toneladas. Do mesmo 
modo, a quota de importações líquidas no abastecimento de peixe total à UE aumentou de 
10% em 1961 para mais de 50% em 2011. Tendo em conta que nem todas as exportações 
são provenientes de importações, torna-se evidente que a dependência da UE em relação 
às importações para o abastecimento de peixe é ainda maior. No entanto, um facto 
interessante revela que a dependência das importações, de certo modo, atingiu um 
patamar mais ou menos durante os últimos cinco anos. 
 
Alguns países da UE dependem das importações para cobrirem mais de 80% do seu 
consumo de peixe, como sucede com alguns dos países sem litoral. No entanto, alguns dos 
países mediterrânicos também estão fortemente dependentes da importação de produtos 
de peixe para o mesmo fim. Por exemplo, em Itália, cerca de 70% do peixe consumido 
provém de importações. 
 
Gráfico 7: Quota das importações líquidas no abastecimento de peixe total na UE 

 
Fonte: informações não publicadas da FAO sobre balanços alimentares  

2.5. Produtos provenientes de importações  
Tal como referido antes, as importações de peixe e produtos da pesca desempenham um 
papel crescente no abastecimento de peixe à UE. O equivalente em peso vivo total das 
importações é de cerca de 14,7 milhões de toneladas, ultrapassando assim o consumo total 
na UE. No entanto, é interessante analisar a composição das importações de peixe da UE. 
Em 2014, cerca de 35% do peixe (peso vivo) importado para a UE era composto por 
produtos congelados (um ligeiro declínio em relação aos 37% de 2009). As conservas de 
peixe e produtos da pesca frescos tiveram a mesma percentagem de 18% em 2014, o que 
representa um ligeiro aumento face a 2009 (16%). Os crustáceos tiveram uma 
percentagem globalmente estável de 8% no abastecimento de produtos importados ao 
mercado da UE. 
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Gráfico 8: Total das importações de peixe da UE em 2009 e quota das principais 
formas dos produtos 

 
Fonte: cálculos com base no GTIS 

 
Gráfico 9: Total das importações de peixe da UE em 2014 e quota das principais 

formas dos produtos 

 
Fonte: cálculos com base no GTIS 

 
A principal categoria de peixe importado para a UE é o congelado. Em 2014, esta categoria 
ascendeu a cerca de 5,1 milhões de toneladas(9), o que representa um ligeiro aumento face 
aos 5 milhões de toneladas indicados em 2009. O principal grupo de produtos é o dos 
filetes congelados, com 3,6 milhões de toneladas, quantidade que se manteve estável ao 
longo dos seis anos em análise. As importações de peixe fresco aumentaram muito mais do 
que as dos produtos congelados, atingindo 2,6 milhões de toneladas em 2014, ou seja, 
mais 15% do que em 2009. As importações de crustáceos surpreendentemente 
mantiveram-se estáveis em 1,2 milhões de toneladas, ao passo que as de moluscos e 
cefalópodes registaram uma diminuição. 
 

                                                 
9  Todas as quantidades referidas neste parágrafo são em equivalentes de peso vivo. 
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Quadro 1: Total de importações da União Europeia (equivalente de peso vivo – 
1 000 toneladas) por principais formas de produtos 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fresco 2321 2362 2324 2559 2502 2661 
Congelado 5045 5114 5059 5081 5082 5156 
Salgado 1116 1200 1227 1287 1293 1293 
Crustáceos 1522 1556 1538 1462 1412 1496 
Moluscos 1719 1413 1393 1307.6 1318.8 1365 
Conservas de peixe 2316 2338 2367 2318.4 2471.4 2550 
Conservas de 
marisco 392 414 434 362 364.8 382 
TOTAL 14432 14396 14342 14377 14444 14904 

Fonte: cálculos com base no GTIS 

2.6. O consumo de peixe na UE por tipo de tratamento 
Não existem informações, publicadas ou não, sobre a distribuição do consumo de peixe na 
UE por tipo de tratamento. No entanto, é possível fazer algumas estimativas com base nos 
tipos de produtos importados e exportados e nos tipos de produtos que permanecem no 
interior da UE. No que se refere à atual distribuição das espécies de peixes e formas de 
consumo na UE, torna-se evidente que o consumo de produtos do mar frescos ou 
vivos aumentou. Cerca de 40% das espécies consumidas na UE são provenientes da 
aquicultura e de tipo fresco ou vivo. Para além das importações, entram no mercado cerca 
de 2 milhões de toneladas de peixe inteiro e mais 0,8 milhões de toneladas de filetes 
frescos (em equivalente de peso vivo). Além disso, mais de 1 milhão de toneladas da pesca 
de captura na UE também são consumidas sob a forma de produtos frescos, o que faz com 
que se estime que cerca de 60% do consumo de peixe total na UE ocorra sob a forma de 
produtos frescos. Cerca de 20% do peixe é consumido em conservas, 5% como peixe 
salgado e apenas 15% na forma congelada. Em termos gerais, ao analisar 
aproximadamente a última década verifica-se que a percentagem de peixe fresco está a 
aumentar e a de peixe congelado a diminuir.  A preferência evidente pelo peixe fresco na 
UE deve abrir uma porta à produção da pequena pesca, principalmente no abastecimento 
deste segmento do mercado. 

2.7. A legislação sobre a venda de peixe na UE 
O Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004(10) relativo à higiene dos géneros alimentícios rege a venda direta de 
peixe e dos produtos da pesca na UE, incluindo os produtos da pesca. Esta legislação 
permite a venda direta do produtor (no nosso caso o produtor da pequena pesca) ao 
consumidor. Todos os princípios estabelecidos em matéria de produção de alimentos 
seguros e de venda são aplicadas. O presente regulamento faz referência a vários 
regulamentos anteriores, incluindo o princípio de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controlo (HACCP), os princípios de rastreabilidade previstos no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que 
determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos 
géneros alimentícios(11). Além disso, é aplicável o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 

                                                 
10  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF. 
11  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32002R0178. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32002R0178
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relativo à informação sobre os alimentos prestada aos consumidores(12) do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, («Regulamento FIC») que 
exige que os produtos da pesca para venda incluam os seguintes elementos: 

• Designação comercial e nome científico da espécie; 

• Método de produção («... capturado...» ou «... capturado em água doce...» 
ou «... de aquicultura...»); 

• Área onde o produto foi capturado/país e massa de água onde o produto foi 
produzido em aquicultura; 

• Categoria de artes de pesca; 

• Se o produto foi descongelado (com algumas exceções); 

• «Data de durabilidade mínima» («consumir de preferência antes de»), se for 
caso disso (por exemplo, para os filetes congelados); 

 
Além disso, os produtos pré-embalados também têm de apresentar todas as informações 
previstas nos artigos 9.º e 10.º do Regulamento FIC, sempre que necessário: 

• Lista de ingredientes; 

• Qualquer ingrediente ou auxiliar tecnológico que possa provocar alergias ou 
intolerâncias; 

• Quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes; 

• Quantidade líquida do género alimentício; 

• Quaisquer condições especiais de conservação e utilização; 

• «Data-limite de consumo», para os produtos para os quais não é adequada a 
data «consumir de preferência antes de» (por exemplo: filetes frescos); 

• Nome ou designação comercial e endereço da empresa do setor alimentar; 

• País de origem ou local de proveniência; 

• Instruções de utilização (se necessário); 

• Informações nutricionais (se necessário); 
 

O Regulamento (UE) n.º 1169/2011(13) constitui uma alteração substancial dos 
requisitos de rotulagem anteriores, em especial no que se refere à data «consumir de 
preferência antes de...» ou à «data-limite de consumo», que não eram obrigatórias para os 
produtos da pesca. Data «consumir de preferência antes de»/«Data-limite de consumo»: A 
data de durabilidade mínima corresponde à data «consumir de preferência antes de» ou 
«consumir de preferência antes do final de...». Todos os produtos pré-embalados que não 
sejam muito perecíveis têm de exibir a data «consumir de preferência antes de...». Em 
contrapartida, os produtos muito perecíveis têm de exibir a «data-limite de consumo». Para 
todos os produtos não pré-embalados e os produtos pré-embalados para venda direta ou 
em locais de venda a pedido do consumidor, os países da UE podem decidir adotar 
disposições nacionais que imponham a indicação «Consumir de preferência antes de...» ou 
a «data-limite de consumo». No caso dos bivalves vivos, a data «consumir de preferência 

                                                 
12  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R1169. 
13  Regulamento (UE) n.º 1169/2011, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1924/2006 e (CE) n.º 1925/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 
1999/10/CE da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 608/2004 da Comissão. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R1169


Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
____________________________________________________________________________________________ 

26 

antes de» pode ser substituída por «estes animais devem estar vivos no momento da 
venda». O gráfico 10 mostra um exemplo do novo rótulo de atum albacora para venda em 
Itália. 
 
Gráfico 10: Novo rótulo da UE para produtos da pesca 

 

Regulamentação adicional sobre a comercialização de produtos da pesca na UE: 

• Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece a organização comum de mercado no setor 
dos produtos da pesca e da aquicultura, altera os Regulamentos (CE) n.º 
1184/2006 e (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga o Regulamento (CE) 
n.º 104/2000 do Conselho;  

• Regulamento (CEE) n.º 1536/92 do Conselho, de 9 de Junho de 1992, que fixa 
normas comuns de comercialização para as conservas de atum e de bonito;  

• Regulamento (CEE) n.º 2136/89 do Conselho, de 21 de Junho de 1989, que fixa 
normas comuns de comercialização para as conservas de sardinha;  

• Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo aos aditivos alimentares; 

• Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
abril de 2004, que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 
alimentícios de origem animal; 

 
Importa referir, a este respeito, que o rótulo pode ser confuso: nos casos em que o peixe é 
capturado em águas espanholas – por exemplo, na subzona FAO-27, designada como 
« águas portuguesas » – isso pode induzir em erro os consumidores espanhóis. Problemas 
semelhantes podem ocorrer com outras zonas FAO que, na realidade, foram criadas há 
mais de 70 anos para a comunicação das capturas, não para fins de informação dos 
consumidores. Ainda assim, é obrigatório inserir no rótulo as informações sobre as zonas 
FAO. 
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2.8. Os rótulos privados de produtos da pesca da UE 
Existem vários rótulos privados na UE que visam essencialmente promover os aspetos 
ambientais dos produtos da pesca, em especial que o peixe provém de pescas bem geridas 
e que uma espécie não é objeto de sobrepesca. Os primeiros «green stamps» (carimbos 
verdes) foram lançados no início dos anos 1990 nos EUA. Eles incidiam sobre uma questão 
específica de capturas acessórias – como os casos das capturas acessórias de golfinhos 
pelos atuneiros cercadores (Dolphin Safe) ou de tartarugas (turtle safe) pelos pescadores 
de camarão. Em 1997, uma campanha de sensibilização pública nos EUA – «give swordfish 
a break» – tornou-se a primeira campanha maciça a incitar os consumidores a contribuírem 
para ter um impacto nas práticas de pesca. Em 1997, foi criado o rótulo do Conselho de 
Proteção Marinha (MSC), que hoje em dia é o rótulo ecológico líder a nível mundial. Nos 
anos que se seguiram, outros rótulos de certificação de práticas respeitadoras do ambiente 
surgiram no mercado. O gráfico abaixo mostra o grande número de rótulos existentes na 
UE, o que é bastante confuso para os consumidores. 
 
Gráfico 11: Rótulos privados de produtos do mar da UE14 

 
Fonte: H. Josupeit: Seafood policy and landscape – certification, GOAL, 2012 

 
Em 2005, a fim de garantir a igualdade de condições de concorrência para todos os rótulos 
ecológicos, a FAO adotou as «Orientações para a rotulagem ecológica de peixe e de 
produtos da pesca provenientes da pesca marítima».(15). O sistema de rótulos ecológicos 
tem sido debatido pela FAO desde 1997. 
 
Tendo a produção de produtos do mar aumentado para satisfazer a crescente procura 
global, aumentaram também as preocupações dos membros da cadeia de abastecimento 
de produtos do mar, dos consumidores e das ONG ambientais sobre o impacto que a 
produção está a ter no ambiente. Uma forma de dar garantias de práticas mais 
sustentáveis, tanto na produção aquícola como na pesca de captura selvagem, consiste na 

                                                 
14  A lista pormenorizada de rótulos ecológicos de produtos do mar usados na UE consta do anexo III. 
15  http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf. 
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utilização de sistemas de certificação de produtos do mar. No entanto, o aumento dos 
sistemas criou confusão entre os produtores, os retalhistas e os consumidores sobre o 
modo de reconhecer a credibilidade do sistema de certificação de produtos do mar. Esta 
confusão torna a tomada de decisão mais difícil e os produtos do mar mais caros para 
todos. Uma iniciativa recentemente criada – a Global Sustainable Seafood Initiative 
(GSSI)(16) – criou um instrumento de referência à escala mundial para a certificação de 
produtos do mar, com base no Código de Conduta para uma Pesca Responsável e nas 
Orientações para a rotulagem ecológica, ambos da FAO. Este instrumento inclui sete fases: 

• Apresentação do pedido e da documentação de apoio pelo sistema de certificação; 

• Análise preliminar por peritos independentes; 

• Auditoria e análise documental por peritos independentes; 

• Análise pelo comité de referência multilateral; 

• Consulta das partes interessadas; 

• Decisão de reconhecimento pelo conselho de direção; 

• Acompanhamento da conformidade dos sistemas reconhecidos numa base regular;  
 
Uma vez que ainda está numa fase inicial de implementação, os custos de aplicação dos 
instrumentos ainda não são conhecidos mas não devem ser demasiado elevados. 
 
Os objetivos da GSSI são os seguintes: proporcionar uma plataforma multilateral 
internacional para a colaboração e o intercâmbio de conhecimentos em matéria de produtos 
do mar sustentáveis; desenvolver um conjunto de requisitos internacionalmente acordados 
e indicadores para medir e comparar o desempenho de sistemas de certificação de 
produtos do mar, a fim de facilitar a sua aplicação e utilização, para construir, explorar e 
manter um instrumento de referência à escala mundial comum e coerente para a 
certificação de produtos do mar; e reduzir os custos, eliminando redundâncias e 
melhorando a eficiência operacional dos sistemas de certificação de produtos do mar, 
aumentando assim a acessibilidade em termos de preços e a flexibilidade na cadeia de 
abastecimento. A GSSI não irá empreender qualquer acreditação ou certificação, 
desenvolver ou possuir quaisquer normas, classificar sistemas de certificação ou definir 
produtos do mar sustentáveis ou responsáveis. A rotulagem dos produtos da pesca no 
âmbito da OCM deverá trabalhar em conjunto com a GSSI para desenvolver um rótulo 
aceitável. Atualmente, a GSSI é financiada principalmente pelo governo alemão. 
 
No Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
dezembro de 2013, que estabelece a organização comum de mercado no setor dos 
produtos da pesca e da aquicultura, altera os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e (CE) n.º 
1224/2009 do Conselho e revoga o Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho, há 22 
referências aos rótulos ecológicos: «A utilização de um rótulo ecológico para os produtos da 
pesca e da aquicultura oriundos do interior e do exterior da União oferece a possibilidade 
de prestar informações claras sobre a sustentabilidade ecológica desses produtos. É, pois, 
necessário que a Comissão examine a possibilidade de elaborar e estabelecer critérios 
mínimos para o desenvolvimento de um rótulo ecológico à escala da União para os 
produtos da pesca e da aquicultura.» 
 

                                                 
16  Para mais informações sobre o GSSI ver: http://ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-Charter-web-

16APR15-3.pdf. 
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3. UM ESTUDO DE CASO SOBRE PRODUTOS DA 
PEQUENA PESCA NA UE 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

• A pequena pesca (SSF) desempenha um papel importante na produção de peixe da 
UE mas, em geral, é difícil de quantificar; 

• Um quarto da produção da UE em valor é proveniente da SSF; 

• Cerca de 60% do emprego nas pescas da UE existe na SSF; 

• A SSF está na posição ideal para fornecer aos consumidores peixe fresco e de alta 
qualidade;  

• A concentração do mercado e as importações baratas ameaçam a SSF; 

3.1. A pesca de pequena escala é vital para executar a OCM na UE 
Podemos identificar duas categorias de pesca na UE: a industrial e a de pequena escala. 
Enquanto que a pesca industrial recebeu, ao longo dos anos, subvenções de cerca de 
14 000 EUR por embarcação na década de 1990, mas muito menos neste século, a SSF 
tem sido bastante ignorada. Como este estudo foi convidado a identificar as áreas nas 
quais a OCM pode ter um importante impacto para conceder aos produtos da pesca da UE 
mais valor acrescentado na origem, normas mais seguras e informações em maior 
quantidade e mais claras para os consumidores, a categoria da SSF pode ser claramente 
identificada como a melhor escolha para promover o desenvolvimento da especialização e 
comercialização de produtos regionais. O setor da SSF pode ser fundamental para reforçar 
a presença de produtos da pesca da UE de excelente qualidade no mercado. Portanto, a 
OCM pode também traduzir-se no aumento das oportunidades de trabalho no setor, que 
perdeu cerca de 80 000 postos ou 40% dos seus efetivos durante os últimos vinte 
anos. 

3.2. Importância da pequena pesca na UE 
A SSF desempenha um papel importante na produção de peixe da UE mas, em geral, é 
muito difícil quantificar o seu papel. O setor é de grande importância para a UE em termos 
de oportunidades de emprego e contribuição para a economia das comunidades costeiras, 
especialmente nas zonas relativamente isoladas e insulares. Estima-se que a SSF 
represente um quarto do montante das capturas (Guyader et al., 2013). É muito 
difícil quantificar a quantidade de produtos da pesca desembarcados na UE que são 
provenientes da SSF. É impossível afirmar que uma espécie é exclusivamente da SSF ou da 
pesca industrial, com exceção do atum. A lula, o arenque e o bacalhau podem ser 
desembarcados por ambas as frotas. 
 
No entanto, é possível fazer alguma generalização relativamente às formas de produtos e 
canais comerciais. Os produtos da frota industrial são, em geral, congelados e utilizados 
como matéria-prima, em conjugação com matérias-primas importadas, na indústria de 
transformação do peixe. Os produtos da SSF, em geral, alimentam o mercado de peixe 
fresco e são vendidos na proximidade do local de desembarque. A logística é geralmente 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614003695%23bib0035


Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
____________________________________________________________________________________________ 

30 

pouco desenvolvida para a distribuição de produtos da SSF e o peixe geralmente 
permanece num raio de 50 km do local de desembarque. 
 
A SSF é geralmente constituída por embarcações mais pequenas e mais dependente das 
zonas costeiras. As tripulações das embarcações são mais pequenas. A SSF é mais seletiva, 
os custos são geralmente inferiores e as embarcações têm menor consumo de combustível, 
tornando-as menos sensíveis à evolução dos preços dos combustíveis. De facto, o aumento 
relativo da quota dos pescadores da SSF no número total de pescadores (indicado no 
gráfico 12 abaixo) pode ser explicado pela maior eficiência em termos de combustível da 
SSF, em comparação com a da frota industrial. Além disso, nos últimos anos tem-se 
assistido a uma redução global dos subsídios à frota industrial na UE, o que provocou uma 
redução do número de embarcações de pesca industriais e uma redução do emprego e da 
produção da pesca industrial na produção pesqueira total da UE. 

3.3. Emprego no setor da pequena pesca 
Os números do emprego são difíceis de obter e séries cronológicas são praticamente 
impossíveis. Isto é válido para todos os tipos de pesca. As estatísticas da FAO sobre o 
emprego não estão completas e, na verdade, não são publicadas. A Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) também recolhe estatísticas sobre o 
emprego, que são interessantes e foram utilizadas para efeitos do presente relatório(17). No 
entanto, estes números estão longe de ser perfeitos.  
 
É ainda mais difícil identificar os pescadores da pequena pesca em qualquer série de dados. 
Um dos principais problemas está relacionado com a falta duma definição comum de 
pequena pesca ou de pequenos pescadores. Nas Diretrizes Voluntárias para Assegurar 
a Pesca Sustentável em Pequena Escala no contexto da Segurança Alimentar e da 
Erradicação da Pobreza (Diretrizes SSF), recentemente adotadas, afirma-se (ponto 2.4): 
«As presentes diretrizes reconhecem a grande diversidade da pequena pesca e que não 
existe uma definição inequívoca e consensual do subsetor. Por conseguinte, as diretrizes 
não estabelecem uma definição de pequena pesca, nem definem o modo como as diretrizes 
devem ser aplicadas no contexto nacional [...]»(18). Além disso, é importante distinguir 
entre a pesca e a aquicultura e ter em mente que a aquicultura desempenha um papel 
importante e crescente na produção e no abastecimento de produtos da pesca na UE. 
 
As estatísticas sobre o emprego são muito difíceis de obter, em especial acerca da SSF. Tal 
como acima referido, a definição de pequena pesca está longe de ser uniforme, mesmo no 
seio da UE. O gráfico abaixo faz estimativas com base nas estatísticas da OCDE com alguns 
ajustamentos efetuados pela autora – como a criação de estimativas relativas aos anos 
para os quais faltam números, no caso do Reino Unido contabilizando os pescadores que 
usam embarcações mais pequenas ou incluindo na pequena pesca todos os pescadores 
interiores. Apesar das insuficiências existentes nos dados, verificou-se que o número de 
pessoas a trabalhar na SSF da UE tem vindo a diminuir nos últimos anos. No final dos 
anos 1990, esse número era de cerca de 200 000 pessoas, ao passo que atualmente 
diminuiu para 120 000. No entanto, o declínio parece ter estabilizado recentemente e os 
números mantêm-se praticamente estáveis há alguns anos. 
 

                                                 
17  Também convém referir que as estatísticas da OCDE só abrangem 19 dos 28 Estados-Membros da UE. 
18  Diretrizes Voluntárias para Assegurar a Pesca Sustentável em Pequena Escala no contexto da Segurança 

Alimentar e da Erradicação da Pobreza (Diretrizes SSF) (FAO, Roma, Itália, 2015). 
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Gráfico 12: Número total de pescadores da pequena pesca da UE – estimativas 

 
Fonte: estimativas da autora com base em dados da OCDE não publicados. 

 
A percentagem do número total de pescadores da SSF é de cerca de 50-66% da força de 
trabalho total que trabalha na pesca de captura da UE. Alguns aumentos e diminuições 
estão indicados no gráfico 13 mas podem ser explicados pela base de dados bastante fraca. 

3.4. As organizações de pescadores da SSF 
As organizações de produtores são constituídas por pescadores ou aquicultores que optem 
por aderir em conjunto para adotar medidas destinadas a assegurar uma abordagem 
racional da produção e criar as melhores condições possíveis para a comercialização dos 
seus produtos. Elas constituem uma componente fundamental da OCM no setor das pescas 
e da aquicultura. Em 2013, existiam 232 organizações de produtores em 17 Estados-
Membros da UE, ao passo que 12 Estados-Membros não dispunham de qualquer 
organização. Dessas 232 organizações, 188 eram de pescadores da SSF, sendo as outras 
associações da aquicultura. Os países com o maior número de organizações de pescadores 
da SSF eram a Itália (39), Espanha (33), França (24) e Reino Unido (21), em termos 
gerais, em conformidade com a dimensão da SSF nestes países. Estas organizações 
proporcionam uma grande oportunidade para promover ações de mercado coerentes para a 
SSF em linha com a OCM, conforme descrito no capítulo 4. 
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Gráfico 13: Quota de pescadores da pequena pesca no total de pescadores da UE 
– estimativas 

Fonte: cálculos e estimativas da autora com base em dados da OCDE não publicados. 
 

3.5. Análise SWOT do desempenho da SSF na UE 
O quadro seguinte (quadro 2) indica os principais aspetos da SSF na UE, as oportunidades 
e ameaças para o setor no seu conjunto. De um modo geral, torna-se evidente que o setor 
evoluiu ao longo das últimas décadas, tornando-se mais profissional. Verificou-se uma 
reorganização substancial dos intervenientes ao longo dos anos, devido a diferentes 
aspetos como os custos elevados dos combustíveis, a diminuição dos recursos e as 
limitações às capturas. O que resta após este processo de reorganização é um setor vital 
que aprendeu com os erros cometidos e está potencialmente numa posição ideal para 
satisfazer um mercado sofisticado, numa época de consciência em matéria de saúde e 
ambiente.  
 
Quadro 2: Análise SWOT da SSF na UE 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 
Frescura dos 
produtos 
 

Distribuição 
impulsionada pelo 
mercado, não por 
fatores sociais 

Mitos dos pescadores 
(liberdade, 
independência) 

Atividade profissional 
em desaparecimento 
– em paralelo com 
outros empregos que 
desapareceram  

Qualidade Jovens e consumo 
de peixe 

Informação aos 
consumidores sobre os 
produtos da SSF 

Produtos importados 

Autenticidade  Canais comerciais 
bem implantados 

Campanhas de 
promoção orientadas 
para a SSF 

Vender um produto 
por outro  

Movimento KM 
0 

Problemas 
sanitários das 
vendas diretas 

Instituições a 
selecionar para a 
campanha 
Agricultura 
Educação 
Saúde 

Preços dos produtos 
locais em 
comparação com os 
importados 
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Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 
Pesca 
selvagem 
contra 
aquicultura 

Logística Desenvolvimento dum 
logótipo para a SSF 

Já há publicidade 
excessiva sobre os 
aspetos sociais 

Variedade de 
espécies 

Supermercados Nova legislação para 
as vendas diretas 

Dificuldade de entrar 
em novos mercados 
ou promover novos 
logótipos num 
mercado sofisticado 

Sabor Mercado 
dependente das 
importações 

Garantia de frescura e 
qualidade 

Sistema jurídico 
complexo (ver o 
ponto 2.7) que 
regulamenta a venda 
direta de produtos 
da pesca por 
produtores da SSF 

Associações Associações Rede de SSF – 
também um ponto de 
partida para controlos 
sanitários 

 

Restaurantes  Trabalho 
perigoso 

Programas de culinária 
na televisão 

 

Especialização Demasiado 
individualista 

Cogestão dos recursos 
da pesca com as 
administrações e a UE 

 

Informações 
de mercado 
específicas 

Rendimentos 
incertos 

  

Complexidade 
dos produtos 

Diminuição das 
unidades 
populacionais de 
peixe 

  

Ocasiões 
especiais para 
o consumo de 
peixe 

Ocasiões 
especiais para 
o consumo de 
peixe 

  

Espírito da 
tradição 

Espírito da 
tradição 

  

Mitos dos 
pescadores 

Mitos dos 
pescadores 

  

Romantismo 
das pescas 

Romantismo 
das pescas 

  

Fonte: autora 
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3.5.1 Forças 

As forças da SSF na UE são muito variadas. Os consumidores exigem frescura, 
especialmente nos mercados onde existe um bom conhecimento tradicional dos produtos 
da pesca, como o do Mediterrâneo. Em princípio, a SSF pode garantir a frescura, a 
qualidade e a autenticidade do produto. No caso de outros produtos, em especial do setor 
agrícola, o movimento KM 0 – que consiste em preferir os produtos locais aos produtos 
transportados a longa distância – foi coroado de êxito. A SSF, que vende sobretudo aos 
consumidores e restaurantes próximos, pode facilmente ser associada a este movimento. 
Em todos os mercados – em especial, nos mercados cujos consumidores têm 
conhecimentos de peixe e produtos do mar – o peixe proveniente da pesca de captura tem 
um preço mais elevado e uma imagem melhor do que os produtos da aquicultura. Como os 
produtos da SSF da UE são todos da pesca de captura, esta corrente de preferência pode 
ser alargada. 
 
Os restaurantes, especialmente nas zonas turísticas, devem ser incentivados a promover os 
produtos da pequena pesca local. Os turistas que visitam estes restaurantes fazem-no, sem 
dúvida, para consumir peixe local e não uma espécie importada. A especialização do 
mercado bastante sofisticado é também uma força da SSF que pode visar as preferências 
individuais. Hoje em dia, os pescadores já dispõem de informações de mercado específicas, 
que devem ser alargadas. O peixe constitui um dos produtos alimentares mais 
diversificados e cada espécie permite uma vasta gama de receitas, jogando esta 
complexidade a favor da SSF. 
Outra força importante da SSF é o mito dos pescadores e o romantismo da pesca no seu 
conjunto, uma das últimas atividades individualistas da cadeia de produção alimentar. Esta 
força inclui igualmente o espírito da tradição nos países da UE, que se torna mais 
importante com o decorrer do tempo, e o conceito da proteção das profissões tradicionais 
num mundo globalizado. 

3.5.2 Fraquezas 

As fraquezas da SSF também são importantes. Em primeiro lugar, na UE a SSF é uma 
atividade que quase nenhum pai pretende transmitir aos filhos. É um trabalho perigoso e 
não é fácil. Os rendimentos são variáveis e incertos. As despesas têm vindo a aumentar 
nos últimos anos, enquanto que as unidades populacionais têm vindo a diminuir, 
provocando a redução das capturas por navio e pelos pescadores. O próprio caráter dos 
pescadores da SSF da UE, bem como do resto do mundo, é individualista. Portanto, as 
associações não tiveram êxito, com algumas exceções. Em resultado, a capacidade de 
reagir a uma concentração das forças de mercado foi fraca. 
 
A concentração global do mercado e a emergência dos supermercados – apenas a título de 
exemplo, em países como a Espanha o papel das peixarias na comercialização de peixe 
diminuiu de mais de 60% há dez anos para menos de 20% na atualidade – têm um 
impacto negativo na SSF. Os supermercados querem as mesmas dimensões e a mesma 
qualidade e têm pouca margem de manobra para a chegada de produtos «ad hoc». Todo o 
sistema logístico centralizado dos supermercados joga contra a SSF. Em consequência, os 
supermercados preferem produtos normalizados, que podem ser postas de salmão de 
aquicultura da Noruega ou filetes de pangasius do Vietname, em vez da produção local da 
SSF. 
 
Desde 2004, as vendas diretas dos produtores de produtos alimentares aos consumidores 
são, em geral, autorizadas na UE, desde que sejam cumpridas todas as normas de saúde, 
rastreabilidade, rotulagem e outras normas legais. Esta questão cria um problema para os 
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pescadores individuais, dado que estes deves ser capazes, por exemplo, de preparar uma 
HACCP para os seus produtos, algo que não é tão fácil. 

3.5.3 Oportunidades 

Os consumidores estão especialmente interessados nos aspetos sanitários dos produtos 
alimentares e este ponto joga a favor da SSF de duas formas. Foi demonstrado que os 
produtos da pesca são benéficos para a saúde, nomeadamente na redução do risco de 
acidentes vasculares cerebrais. Por isso, nos próximos anos assistiremos à promoção mais 
intensa dos benefícios do consumo de peixe em geral. Os produtos biológicos estão a 
aumentar o seu nicho de mercado na UE, o que pode criar um nicho importante para os 
produtos da SSF. O KM 0 é um movimento que mostra sinais muito tímidos de presença no 
mercado, o que constitui uma boa oportunidade para os pescadores da SSF. 
 
O setor poderia beneficiar duma retoma através duma forma diferente de preparação e 
venda dos produtos da pesca, o que pode atrair novos operadores para o setor ou 
convencer os pescadores mais velhos de que o trabalho dos pescadores da SSF também 
pode ser atraente para as gerações mais jovens. Em certas zonas rurais assiste-se ao 
regresso dos jovens que se tornam agricultores, na sequência duma mudança de 
mentalidade, sendo eles mais recetivos à agricultura biológica e sustentável do ponto de 
vista ambiental. Algo parecido pode acontecer ao setor da SSF, desde que seja aplicada a 
comercialização direta de produtos da pesca e seja melhorada a imagem dos produtos da 
SSF no espírito dos consumidores. 
 
A certificação biológica de produtos da pesca é uma oportunidade importante, embora 
atualmente apenas os produtos da aquicultura possam ser certificados como «biológicos». 
Esta situação deve-se ao facto de ninguém poder controlar a alimentação das populações 
de peixes selvagens. No entanto, um tipo diferente de rotulagem pode ser possível, opondo 
os aspetos «selvagem» e «de cultura». Algo semelhante já foi feito durante anos 
relativamente aos bovinos provenientes da Argentina por oposição à produção em massa 
de bovinos na UE. 
 
A cogestão dos recursos da pesca é uma grande oportunidade para os pescadores da SSF, 
a fim de assegurar que os recursos de que dependem são bem geridos, mas é também um 
desafio, na medida em que necessita duma mudança de mentalidade – ou seja, a 
colaboração entre pescadores, por um lado, e a colaboração entre os pescadores e a 
administração pública, por outro, em vez de optar pela abordagem de intervenção rápida, 
que é a mentalidade tradicional dos pescadores das águas da UE, sobretudo na região 
mediterrânica. 
 
No contexto mais vasto, pode ser lançada uma campanha de informação dos consumidores 
através de diversas instituições comunitárias e nacionais – incluindo os ministérios da 
saúde, da educação, etc.. Os canais de televisão estão cheios de programas de culinária e 
alguns cozinheiros famosos poderiam ser envolvidos na promoção de produtos da SSF. Em 
geral, a diferença entre os produtos de pesca da aquicultura e os da pesca de captura pode 
ser destacada, à semelhança do que foi feito com o gado criado ao ar livre em comparação 
com o gado bovino estável. Quando se acabar por preparar um logótipo para promover os 
produtos da SSF, podem ser utilizados os mitos dos pescadores da mesma. Atualmente, a 
imagem do capitão num navio de pesca já é utilizada para promover palitos de peixe, que 
na verdade não provêm do barco do anúncio. 
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3.5.4 Ameaças 

As principais ameaças à SSF na UE são a diminuição das unidades populacionais de peixe; 
mas a sua gestão parece ser bem sucedida e, espera-se, a produção da SSF irá tornar-se 
viável do ponto de vista da utilização dos recursos. A principal ameaça aos produtos da 
pesca da SSF são as importações de produtos da aquicultura baratos. Outra ameaça 
importante é a mudança de hábitos alimentares. A geração mais jovem é influenciada por 
hábitos de comida rápida e de comida para fora, o que não está em consonância com a 
produção da SSF. 
 
Outra grande ameaça para a viabilidade económica da SSF é a concorrência de produtos 
importados a baixos preços, como tilápia ou pangasius baratos. A carne vermelha não é 
um concorrente, porque o consumo de carne está a diminuir devido a considerações de 
saúde. 
 
Vários estudos recentes demonstraram que a informação aos consumidores não é muito 
boa, nomeadamente em restaurantes onde algumas espécies de menor valor são vendidas 
sob a denominação de outra espécie, geralmente uma da SSF local. Não é fácil controlar a 
autenticidade de um produto da pesca cozinhado – e essa subtileza realmente ameaça a 
SSF, tanto em termos económicos como de imagem. 
O desaparecimento dos empregos tradicionais é uma realidade na UE e a SSF pode ter o 
mesmo destino. A publicidade com base em aspetos sociais não tem muito êxito e não 
deve ser o caminho a seguir. O mercado alimentar da UE já é muito sofisticado e os 
consumidores estão cansados de logótipos e de publicidade, pelo que é difícil 
penetrar neste mercado com novas iniciativas, como o logótipo promocional da SSF. 

3.5.5 Conclusões 

O potencial de promoção da imagem e situação económica da pequena pesca na UE é 
grande mas é necessária uma grande coordenação entre os principais intervenientes, 
incluindo os mesmos pescadores da SSF. O sucesso provém de medidas sustentáveis, não 
de medidas protecionistas. Quaisquer ações específicas destinadas a melhorar o 
desempenho do mecanismo de financiamento estruturado da SSF na cadeia de valor do 
peixe da UE deve ser orientada para o mercado. 
Os governos nacionais e locais realizaram no passado campanhas de promoção para 
determinados produtos da pesca. Por exemplo, a campanha do governo nacional espanhol 
em favor do consumo de pequenas espécies pelágicas e a campanha do governo italiano 
em favor do consumo de biqueirão. Há muitos anos, o governo regional da Catalunha 
iniciou uma campanha promocional em favor da anchova (consumo de Peix blau), o que 
levou à criação dum festival e dum logótipo de qualidade especial em Tarragona. Embora 
esta última campanha tenha sido muito bem sucedida, a promoção do consumo de 
pequenas espécies pelágicas em Itália e Espanha foi bem-sucedida durante o período da 
campanha mas tudo parou assim que a campanha acabou. No que se refere à promoção de 
pequenas espécies pelágicas e aos aspetos sanitários positivos do consumo de peixe, hoje 
em dia são as empresas privadas, os sítios Web e os serviços de informação que se 
encontram na linha da frente, em vez dos governos nacionais ou da UE. 
 
As campanhas de promoção específicas devem evitar os erros cometidos no passado, como 
um menor interesse depois de o financiamento do projeto terminar. A promoção da SSF 
terá de ser economicamente viável, garantindo um produto de excelente qualidade a bons 
preços. A atividade promocional da SSF prevista deve também cooperar com as iniciativas 
privadas, de modo a promover os produtos alimentares locais. Neste contexto, é muito 
importante a iniciativa slow food/slow fish, que durante vários anos foi dedicada aos 
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produtos alimentares tradicionais e às cadeias de valor da produção alimentar 
tradicional(19). A slowfish organiza eventos bienais em Génova que servem de ponto de 
encontro e de debate para todas as partes interessadas da UE e do resto do mundo. A 
iniciativa slowfish vai mais longe do que a UE mas pode ser um interlocutor privilegiado 
para a promoção da SSF da UE. 

3.5.5.1. Aspeto económico 

Para ser sustentável ao longo do tempo, qualquer atividade promocional da SSF e dos seus 
produtos deve assentar em princípios económicos. Um modelo interessante de promoção 
da SSF (descrito de forma mais pormenorizada no anexo II) foi testado nos EUA. Esta 
experiência envolveu quatro formas de aquisição de produtos do mar aos pescadores locais 
da SSF: pesca apoiada pela comunidade, mercados cobertos, recolha nas docas ou «do 
barco para a escola». 
 
A pesca apoiada pela comunidade é provavelmente o modelo mais interessante e 
replicável. Nesse regime, os clientes pagam antecipadamente uma «temporada» de 
produtos do mar frescos, locais e de impacto reduzido e em troca recebem uma quota 
semanal ou bissemanal de peixe ou marisco. Esta atividade também tem o efeito colateral 
benéfico de reforçar a relação entre os pescadores e as comunidades.  
O mercado coberto é uma forma bem conhecida de comercialização direta, também 
conhecida na UE. Neste modelo, um grupo de pescadores vende os seus produtos uma ou 
duas vezes por semana. 
 
Outra possibilidade é a captura direta nas docas. Neste caso, o peixe é fresco e da época, 
no entanto, os aspetos sanitários podem ser difíceis de gerir. Vendas semelhantes já são 
realizadas nos portos por pescadores da SSF em toda a UE. 
 
O modelo «do barco para a escola» associa os pescadores às cantinas escolares. Esta 
iniciativa vai de par com as informações e lições escolares sobre os aspetos sanitários, mas 
também os aspetos culturais e históricos dos pescadores da SSF. 

3.5.5.2. Aspeto ambiental 

Os pescadores da SSF conhecem muito bem os seus recursos e o seu enquadramento, pelo 
que o papel dos pescadores da SSF pode ser bem integrado na gestão e proteção dos 
recursos e do ambiente. O impacto benéfico da SSF no ambiente deve ser reforçado 
através de intervenções com base no mercado. O plano de ação irá garantir um maior 
diálogo entre as autoridades e os pescadores a favor da gestão de recursos. 

3.5.5.3. Aspeto social 

Os pescadores da SSF e suas famílias desempenham um papel importante nas suas 
comunidades. A promoção da SSF contribuirá para manter um bom equilíbrio nas 
comunidades costeiras. Na maioria dos países da UE as comunidades tradicionais fazem 
parte do setor do turismo, o que poderia constituir um recurso importante para o ambiente 
social da SSF. A realização de excursões de pesca específicas poderá contribuir para os 
rendimentos dos pescadores da SSF mas também dar aos turistas uma ideia da SSF. Além 
disso, os restaurantes locais devem ser incentivados a promover os produtos da pesca 
produzidos localmente, em linha com o que os turistas esperam daqueles. O aspeto social 
de promoção dos pescadores da SSF e das suas tradições pode ser uma componente 
interessante da promoção do turismo numa zona costeira da UE. 

                                                 
19  Slowfood.com/slowfish. 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
____________________________________________________________________________________________ 

38 

3.6. Atividades específicas necessárias para a promoção da SSF 

3.6.1 Conceção dum logótipo específico 

Devemos ajudar o movimento das organizações de pescadores da SSF através da conceção 
dum logótipo específico que garanta: um produto de peixe fresco, uma qualidade 
excelente, normas sanitárias controladas, o cumprimento dos requisitos KM 0 (ou seja, dar 
preferência aos produtos locais relativamente aos produtos transportados a longa 
distância), proximidade dos consumidores, conformidade com as tradições, etc. A conceção 
desse logótipo e as técnicas promocionais específicas para o tornar conhecido dos 
consumidores extravasam amplamente o âmbito do presente estudo e necessitam de dados 
sobre os recursos humanos e financeiros específicos. 

3.6.2 Informação dos consumidores 

A informação dos consumidores ocorre a diferentes níveis. Um nível inclui informações 
sobre os eventuais benefícios para a saúde do peixe e dos produtos da pesca. Além disso, 
seria útil fornecer aos consumidores informações simples sobre a frescura do peixe. Por 
último, poderão ser fornecidas informações sobre a produção local de peixe, as espécies de 
peixe disponíveis a nível local, a presença de pescadores locais e o acesso aos seus 
produtos. 

3.6.3 A redução da cadeia de valor 

Na cadeia de valor dos produtos da pesca não há, em geral, muitos intermediários. A 
cadeia de valor é mais complexa do que é realmente necessário. A organização da SSF em 
associações comerciais contribuirá para reduzir a cadeia de valor. 
 
Gráfico 14: Melhoria da cadeia de valor através da organização do mercado da 

SSF 

 
Como se mostra no gráfico 14, as vendas iriam diretamente do navio de pesca (os 
pescadores da SSF) para o retalhista ou mesmo diretamente para o consumidor, que pode 
ser o proprietário de um restaurante ou um agregado familiar. Em média, a margem da 
cadeia de valor é de apenas 10% para os produtores e os restantes 90% são para os 
intermediários na mesma, que obviamente têm custos de armazenagem e riscos, mas é 
evidente que, ao reduzir a cadeia de valor, o peixe pode chegar aos consumidores mais 
depressa e em melhor estado. A margem de 90% dos intermediários poderia ser repartida 
entre os produtores e os consumidores, com mais 30% de ganhos para os pescadores, 
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preços 30% mais baixos para os consumidores e sendo os restantes 30% destinados à 
logística e manutenção da organização e estrutura comercial da SSF, incluindo os controlos 
sanitários. 

3.6.4 Utilização de tecnologias modernas 

O advento da Internet e das redes sociais torna as vendas diretas possíveis e relativamente 
fáceis. O exemplo dos EUA mostra que as vendas diretas da SSF podem ser organizadas de 
modo eficiente, muito melhor do que os tradicionais sistemas de comércio de produtos da 
pesca. A vantagem adicional de utilizar as tecnologias modernas é a redução das 
perdas pós-colheita, dado que a produção pode ser organizada em torno da procura dos 
consumidores. No exemplo americano, o cliente paga por uma semana de capturas do dia, 
o que torna a pesca por pescadores mais organizada e segura. Como é óbvio, o cliente será 
informado, através da utilização de tecnologias modernas, caso haja problemas com a 
captura, como condições meteorológicas adversas, etc. 
 
Um exemplo interessante da utilização de tecnologias modernas na venda de peixe é 
representada por um modelo do Reino Unido  (https://www.fishforthought.co.uk/cockles-
to-buy.html)  onde os clientes podem comprar diretamente e receber receitas para utilizar 
os produtos do mar adquiridos. O sítio Web apresenta as empresas familiares e o 
fornecedor de cada um dos produtos do mar e a respetiva história. Os pontos fortes são 
igualmente a apresentação de produtos de peixe tradicional, como o arenque defumado 
(«kippers») fumado com lenha de azinho ou o salmão fumado. O método de produção é 
destacado por ser sustentável e respeitador do ambiente. É oferecida uma garantia de 
reembolso no caso de o cliente não ficar satisfeito. Existe um forte vínculo local, como é já 
o caso na Cornualha, e a sua longa tradição de pesca é destacada. Todos estes aspetos 
tornam o «Fish for Thought» uma iniciativa útil que poderia ser replicada noutras regiões 
da UE. 
 
Um aspeto importante a ter em conta quando se analisam as vendas diretas dos 
pescadores da SSF – quer através de sítios Web, de venda direta no local de desembarque 
ou de mercados cobertos, etc. – é o volume de vendas de bivalves. A regulamentação da 
UE sobre os bivalves(20) especifica que todos os bivalves devem provir de zonas controladas 
e ser submetidos a depuração. Como estes requisitos são bastante complexos, os bivalves 
devem ser simplesmente excluídos da venda direta pelos pescadores da SSF, seja qual for 
a forma em que ela ocorre. 

3.6.5 Venda direta 

A venda direta num local de desembarque ou num local organizado que os clientes venham 
a conhecer é uma boa forma de promover o peixe fresco da SSF. Noutras partes do mundo, 
essa venda direta é organizada em conjunto com pequenos restaurantes e bares, onde 
geralmente os cônjuges dos pescadores da SSF preparam o peixe por métodos tradicionais. 
Também é uma excelente oportunidade para tirar partido das atividades turísticas nas 
zonas costeiras, em especial no Mediterrâneo. 

3.6.6 Informação nas escolas 

O pacote relativo às escolas é semelhante à informação direta dos consumidores, incluindo 
os efeitos benéficos para a saúde, os tipos de espécies, etc., bem como uma descrição 
romântica da vida dos pescadores, tudo elaborado tendo como alvo específico as crianças 

                                                 
20  Regulamento (CE) n.º 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho: 

http://www.cefas.defra.gov.uk/media/455777/extract_reg_no_854_2004.pdf 

https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html
https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html
http://www.cefas.defra.gov.uk/media/455777/extract_reg_no_854_2004.pdf
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em idade escolar. Também poderia fazer parte deste pacote a preparação direta de 
produtos da pesca nas cantinas escolares. 

3.6.7 Acesso aos supermercados 

O acesso aos supermercados é atualmente um dos principais problemas da SSF. As 
peixarias tradicionais desapareceram ou, pelo menos, a sua presença nos mercados 
diminuiu nos últimos anos. Alguns dados de Espanha registam uma queda do total de 
vendas de peixe pelas peixarias de mais de 60% há cerca de 10 anos para menos de 10% 
atualmente. O acesso aos supermercados é difícil porque estes geralmente adquirem os 
produtos a granel a nível central. No entanto, alguns supermercados começaram a 
promover também os produtos locais, especialmente no domínio dos produtos alimentares. 
Será necessária alguma ajuda para penetrar neste segmento do mercado. 

3.6.8 O acesso aos mercados cobertos 

Os mercados cobertos já estão bem estabelecidos em muitos países da UE mas os produtos 
da pesca não estão presentes nestes mercados, pelo menos, sob a forma de produtos 
frescos. A entrada neste segmento de mercado deve ser promovida por um projeto 
específico, ajudando os pescadores da SSF a vender os seus produtos diretamente a este 
segmento de mercado. 
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4. OPORTUNIDADES PARA O REGULAMENTO OCM 
LEVAR A EFEITO AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
AUMENTAR O VALOR ACRESCENTADO 

O sítio Web oficial da OCM refere: A organização comum de mercado reforça o papel dos 
intervenientes no terreno: os produtores são responsáveis por garantir a exploração 
sustentável dos recursos naturais e dispõem de instrumentos para comercializar melhor os 
seus produtos. Os consumidores são mais e melhor informados sobre os produtos vendidos 
no mercado da UE, os quais, independentemente da origem, devem cumprir as mesmas 
regras. Graças a instrumentos específicos, atualmente é possível perceber melhor o 
funcionamento do mercado da UE. Atualmente a OCM evoluiu muito desde os seus 
primórdios, sendo um instrumento flexível que garante a sustentabilidade ambiental e a 
viabilidade económica do mercado dos produtos da pesca e da aquicultura. 
 
As cinco áreas principais abrangidas pelo sistema são: 

• Organização do setor: As organizações de produtores são intervenientes 
fundamentais no setor. Através dos seus planos de produção e de comercialização 
põem em prática a política comum das pescas da UE. 

• Normas de comercialização: As normas de comercialização comuns definem 
caraterísticas normalizadas para os produtos da pesca vendidos na UE, 
independentemente da sua origem. Estas normas são aplicadas em conformidade 
com medidas de conservação e ajudam a garantir um mercado interno transparente 
que fornece produtos de elevada qualidade. 

• Informação dos consumidores: As regras sobre a informação dos consumidores 
definem quais as informações a dar aos consumidores e aos estabelecimentos de 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 

• A OCM reforça o papel dos intervenientes; 
 
• A OCM está em conformidade com a promoção dos produtos da SSF no mercado da 

UE; 
 
• Todos os elementos fundamentais da OCM são uma ajuda potencial para promover o 

papel dos produtos da SSF junto dos consumidores; 
 
• A organização do setor da SSF é um elemento essencial para melhorar o acesso aos 

mercados; 
 
• Os produtos da SSF irão garantir a frescura e a qualidade do produto;  
 
• A cogestão da pesca é um instrumento importante a destacar; 
 
• Os consumidores da UE exigem produtos seguros, respeitadores do ambiente e 

sustentáveis; 
 
• O Observatório do Mercado Europeu dos Produtos da Pesca e da Aquicultura deve ser 

mais orientado para os produtos da SSF; 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_en.htm
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restauração coletiva que compram produtos de pesca e da aquicultura. Elas 
permitem aos consumidores fazer opções de compra esclarecidas. 

• Regras de concorrência: A OCM está sujeita às regras de concorrência. Dadas as 
características específicas deste sistema, estão previstas exceções à aplicação 
destas regras para assegurar o funcionamento da política e a realização dos 
objetivos da UE. 

• Informações de mercado: A Comissão criou o Observatório do Mercado Europeu 
dos Produtos da Pesca e da Aquicultura para contribuir para a eficiência e a 
transparência do mercado. 

 
Portanto, as oportunidades que a OCM oferece ao setor da SSF estão absolutamente em 
linha com as conclusões do presente estudo. A chave do sucesso é a organização do setor e 
a OCM irá assistir na organização do setor de um modo melhor e mais transparente. As 
normas de comercialização e as informações de mercado são fundamentais para qualquer 
melhoria razoável do desempenho de mercado da SSF. Obviamente, qualquer intervenção 
tem de ser sustentável e deve, por isso, ser orientada para o mercado. 

4.1. Organização do setor 
Um pescador individual não pode aceder diretamente ao mercado, tirando algumas 
possibilidades de vender diretamente a restaurantes ou clientes no cais. Portanto, a 
organização é fundamental. Tal como já foi salientado, existem vários agrupamentos mas 
estas associações ou organizações tratam do aspeto da pesca, em vez do aspeto da 
comercialização dos seus membros. A mudança de direção ou a criação de novas 
associações para a promoção da comercialização direta será um desafio importante e tem 
de ser acompanhado por um reforço das capacidades dos principais intervenientes, 
incluindo os pescadores da SSF e respetivas famílias. 

4.2. Normas de comercialização 
As vendas diretas de produtos da SSF têm subjacente as normas de qualidade e higiene do 
mercado da UE. A frescura do produto vendido deve ser da mais elevada qualidade. O 
logótipo da SSF proposto incluirá uma referência à cogestão da pesca que garanta a 
utilização sustentável dos recursos. Os pescadores que operem sob o logótipo da SSF terão 
de respeitar os tamanhos mínimos do peixe e as áreas e épocas de defeso. A rotulagem da 
SSF é uma excelente oportunidade para informar os consumidores sobre as normas de 
comercialização dos produtos da SSF. 

4.3. Informação dos consumidores 
O comportamento dos consumidores relativamente aos produtos alimentares está a mudar 
na UE. Há um maior interesse pelos produtos seguros, respeitadores do ambiente e 
sustentáveis. A possibilidade de comprar os produtos de produtores de alimentos locais 
está a aumentar, sobretudo produtos da agricultura local. As iniciativas de rotulagem dos 
produtos alimentares locais como «locais» ou «municipais» e as certificações Km 0 estão a 
proliferar, porém, isso ainda não ocorre para os produtos da pesca. Nos últimos anos, a 
imprensa abordou a questão da pegada de carbono dos produtos da pesca – 
nomeadamente as importações para o Reino Unido de locais tão afastados como a Nova 
Zelândia – e se esta é uma prática respeitadora do ambiente; porém, com a recente crise 
económica estas considerações desapareceram completamente. Na parte norte da UE, os 
consumidores e supermercados exigem rótulos ecológicos para os produtos da pesca, dado 
que os consumidores mostram interesse pela gestão sustentável das pescas e a produção 
de peixe. O rótulo do Conselho de Proteção Marinha (MSC) é o mais amplamente utilizado. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_en.htm
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Os consumidores também estão interessados em produtos saudáveis e estudos de mercado 
mostraram que eles estão dispostos a pagar mais por um produto biológico mas, ao mesmo 
tempo, mostram-se pouco dispostos a pagar um preço mais elevado por um produto com 
um rótulo ecológico. No domínio dos produtos da pesca, só os produtos da aquicultura 
podem receber o rótulo biológico, dado que não é possível controlar a qualidade da água e 
a alimentação da população de peixes selvagens. 
  
A informação dos consumidores incluirá diversos pontos, designadamente, destacando 
a qualidade específica de produtos da SSF. Um consumidor informado poderá escolher o 
produto de peixe correto, com base na informação sobre a origem, e estará disposto a 
pagar um preço mais elevado por um produto local, cuja frescura e qualidade seja 
garantida por um rótulo ou uma norma. Para tal, é muito importante que esta informação 
dos consumidores não desacredite a concorrência que os pescadores da SSF enfrentam dos 
produtos importados, dado que desacreditar outros produtos desta forma pode facilmente 
pôr em risco o conjunto do setor da pesca e, como a experiência e os controlos 
demonstraram, as importações a baixo preço cumprem todos os requisitos sanitários 
previstos na regulamentação da UE. 
 
Outra questão a estudar mais é aquilo que os consumidores pretendem realmente saber 
acerca do produto de peixe, se os requisitos de rotulagem [nome da espécie, nome latino, 
de captura ou cultura, país de origem (peixes de água doce ou de cultura) ou zona de 
captura FAO, data «consumir de preferência antes de», etc.] são realmente o que os 
consumidores esperam dum rótulo para os produtos da pesca. Outra área de estudo 
importante, que ultrapassa o âmbito do presente estudo teórico, é a questão da subtileza – 
ou mais corretamente da fraude – que consiste em vender um produto sob uma 
denominação diferente da sua origem real, obviamente um nome comercial relativo a um 
peixe de valor mais elevado. Alguns estudos já realizados indicam que pode chegar a 30% 
a percentagem do peixe vendido nos restaurantes que foi mal classificado. 

4.4. Regras de concorrência 
Qualquer intervenção tem de ser sustentável ao longo do tempo, por isso, as regras de 
concorrência também têm de se aplicar aos produtores da SSF cobertos pelo respetivo 
logótipo. Ao reduzir a cadeia de valor, a produção da SSF pode tornar-se muito competitiva 
em relação à concorrência de outras proteínas animais ou de produtos da pesca 
importados. 

4.5. Informações de mercado 
O Observatório do Mercado Europeu dos Produtos da Pesca e da Aquicultura está 
concentrado nas informações sobre as tendências gerais do mercado, sem dedicar qualquer 
interesse específico ao setor da SSF. Um pedido específico para melhor servir o setor da 
SSF deve ser promovido, a fim de ajudar os seus pescadores a compreender melhor o 
contexto do mercado em que operam. As informações sobre os preços devem ser 
adaptadas às necessidades dos pescadores da SSF. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1. Conclusões 
A produção total da UE está a diminuir de ano para ano, ao passo que o consumo de peixe 
atingiu um patamar de 23 kg, ligeiramente à frente da média global do consumo de peixe. 
A UE está fortemente dependente das importações para o abastecimento de peixe aos 
consumidores. Mais de 60% do peixe consumido na UE provém do exterior da União. 
Tradicionalmente, as importações para a UE foram de peixes de fundo do Atlântico Norte, 
de escamudo do Alasca e de pescada do hemisfério sul. Nos últimos anos, a quota dos 
produtos da aquicultura em relação aos produtos da pesca importados para consumo 
humano aumentou consideravelmente, sendo os principais produtos o camarão de 
aquicultura proveniente do Equador, Índia e China e o pangasius do Vietname. A recente 
crise económica e a depreciação do euro travaram o aumento das importações de peixe 
para o mercado da UE nos últimos anos mas, de um modo geral, a tendência está a 
aumentar e os produtos da pesca importados são, em geral, negociados a um preço mais 
baixo do que os produtos locais concorrentes. A SSF local está a sofrer com esta 
concorrência e o número de trabalhadores empregados neste setor diminuiu nos últimos 
anos. 
 
A SSF tem um importante papel a desempenhar enquanto fornecedor de alimentos 
frescos e saudáveis para a população da UE, mas também como herança de uma 
tradição milenar que tem de ser preservada. As povoações costeiras e zonas fluviais não 
seriam as mesmas se os pescadores da SSF desaparecessem completamente. A categoria 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 

• A produção total da UE está a diminuir de ano para ano; 
 
• O aumento das importações a preços reduzidos constitui um grande desafio para os 

pescadores da SSF da UE; 
 
• A SSF perdeu cerca de metade dos seus membros durante a última década; 
 
• A SSF tem um importante papel a desempenhar enquanto fornecedor de alimentos 

frescos e saudáveis; 
 
• A SSF é a herança de uma tradição milenar; 
 
• A OCM é uma grande oportunidade para proporcionar aos produtores da SSF um 

melhor acesso ao mercado; 
 
• As principais intervenções para promover a SSF devem incluir: 
 Criação duma base de dados estatísticos para a SSF na UE; 
 Inquérito sobre as preferências e conhecimentos dos consumidores;  
 Criação de associações comerciais da SSF; 
 Informações de mercado para a SSF; 
 Logótipo e rotulagem da SSF; 
 Promoção de produtos da SSF; 
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está em risco mas existe o ímpeto histórico para promover o setor junto dos consumidores, 
supermercados e restaurantes. 
 
A OCM é uma grande oportunidade para os produtores da SSF obterem um melhor 
acesso ao mercado e competirem com êxito com os produtos da pesca importados ou os da 
pesca industrial da UE. O novo quadro jurídico constitui um mecanismo excelente e não 
tem impactos negativos ou desafios para o setor. O ponto 5.2 apresenta um documento de 
síntese sobre novas medidas no âmbito da regulamentação da OCM para utilização pelo PE, 
a fim de contribuir para conferir aos produtos da SSF da UE maior valor acrescentado, 
normas mais seguras e mais e melhor informação aos consumidores. 
 
É de notar que o documento de síntese está em conformidade com as orientações da SSF 
recentemente aprovadas(21), especificamente o ponto 7.3: Os Estados-Membros devem 
promover, fornecer e permitir investimentos em infraestruturas adequadas e estruturas 
organizacionais e no desenvolvimento de capacidades para apoiar o subsetor pós-colheita 
da SSF na produção de peixe e produtos da pesca de boa qualidade e seguros, tanto para 
os mercados de exportação como os nacionais, duma forma responsável e sustentável e no 
ponto 7.10: Os Estados-Membros devem permitir o acesso a todas as informações 
comerciais e de mercado às partes interessadas na cadeia de valor da pequena pesca. As 
partes interessadas da SSF devem poder aceder a informações de mercado precisas e 
atempadas para as ajudar a adaptar-se à evolução das condições de mercado. O 
desenvolvimento de capacidades também é necessário para que todas as partes 
interessadas do setor da SSF – em especial as mulheres e os grupos vulneráveis e 
marginalizados – se possam adaptar e beneficiar de forma equitativa das oportunidades 
resultantes das tendências do mercado mundial e das situações locais, minimizando 
simultaneamente quaisquer potenciais impactos negativos.Seria muito importante que a UE 
assumisse a liderança no desenvolvimento de um conceito de comercialização específico 
para os produtos da SSF. Quando as orientações da SSF foram adotadas pelo COFI em 
junho de 2014, o comunicado de imprensa da UE afirmou: A UE congratula-se com a 
adoção das diretrizes voluntárias para assegurar a pesca sustentável de pequena escala 
[...](22). 

5.2. Recomendações 
Tendo em conta a importância da SSF como importante fonte de alimentos, fonte de 
emprego em zonas desfavorecidas e um importante património cultural e histórico, em 
linha com as orientações da SSF da FAO, recomenda-se que a OCM seja utilizada, 
juntamente com os seus incentivos financeiros, para melhorar o estatuto dos produtos da 
SSF no mercado. 
 
No contexto global da política da UE este estatuto é muito baixo, em comparação com o 
dos pequenos produtores agrícolas, por exemplo. A visibilidade do setor tem de ser 
aumentada e a melhor solução é garantir um bom mercado para os produtos da SSF. 
 
Recomenda-se que o projeto descrito no ponto 5.3 seja executado, em estreita colaboração 
com as associações da SSF locais e regionais e com o setor privado, por exemplo, as 
cadeias de supermercados e as entidades sensíveis às questões sociais e à informação e 
proteção dos consumidores. A OCM parece estar vocacionada para a promoção de produtos 
da SSF no mercado da UE e deve ser utilizada nesta abordagem. 

                                                 
21  Diretrizes Voluntárias para Assegurar a Pesca Sustentável em Pequena Escala no contexto da Segurança 

Alimentar e da Erradicação da Pobreza (Diretrizes SSF) (FAO, Roma, Itália, 2015). 
22  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/
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5.3. Documento de síntese para um pacote de promoção e 
melhoria da SSF com base na OCM 

5.3.1 Contexto 

A organização comum de mercado (OCM) visa reforçar o papel dos intervenientes no 
terreno: os produtores são responsáveis por garantir a exploração sustentável dos recursos 
naturais e dispõem de instrumentos para comercializar melhor os seus produtos. Os 
consumidores são mais e melhor informados sobre os produtos vendidos no mercado da 
UE, os quais, independentemente da origem, devem cumprir as mesmas regras. Graças a 
instrumentos específicos, atualmente é possível perceber melhor o funcionamento do 
mercado da UE. As cinco áreas principais abrangidas pelo sistema são: Organização do 
setor, normas de comercialização, informação dos consumidores, regras de concorrência e 
informações de mercado. 
 
A pequena pesca (SSF) desempenha um papel importante na produção de peixe da UE. 
Estima-se que a SSF represente um quarto do montante das capturas. Enquanto o produto 
da frota industrial é, em geral, congelado e utilizado como matéria-prima, na indústria de 
transformação o produto da SSF é geralmente canalizado para o mercado de peixe ou de 
peixe fresco. A SSF é geralmente constituída por embarcações mais pequenas e mais 
dependente das zonas costeiras. As tripulações das embarcações são mais pequenas. A 
SSF é mais seletiva, os custos são geralmente inferiores e as embarcações têm menor 
consumo de combustível, tornando-as menos sensíveis à evolução dos preços dos 
combustíveis. O emprego no setor diminuiu quase 40% nos últimos anos para cerca de 
120 000 postos atualmente. 
 
Em princípio, a SSF pode garantir a frescura, a qualidade e a autenticidade do produto. Em 
todos os mercados – em especial, nos mercados cujos consumidores têm conhecimentos de 
peixe e produtos do mar – o peixe proveniente da pesca de captura tem um preço mais 
elevado e uma imagem melhor do que os produtos da aquicultura. 
 
O comportamento dos consumidores relativamente aos produtos alimentares está a mudar 
na UE. Há um maior interesse pelos produtos seguros, respeitadores do ambiente e 
sustentáveis. A possibilidade de comprar os produtos de produtores de alimentos locais 
está a aumentar, sobretudo produtos da agricultura local. As iniciativas de rotulagem dos 
produtos locais como «locais» ou KM 0 estão a proliferar, porém, isso ainda não ocorre 
para os produtos da pesca. Na parte norte da UE, os consumidores e supermercados 
exigem rótulos ecológicos para os produtos da pesca, dado que os consumidores mostram 
interesse pela gestão sustentável das pescas e a produção de peixe. O rótulo do Conselho 
de Proteção Marinha (MSC) é o mais amplamente utilizado. Os consumidores também estão 
interessados em produtos saudáveis e estudos de mercado mostraram que eles estão 
dispostos a pagar mais por um produto biológico mas, ao mesmo tempo, mostram-se 
pouco dispostos a pagar um preço mais elevado por um produto com um rótulo ecológico. 
Em geral, os consumidores não estão bem informados sobre os produtos da pesca que 
encontram no mercado, apesar dos rótulos pormenorizados que são obrigatórios 
atualmente. Em princípio, os consumidores esperam que o peixe vendido no mercado ou no 
restaurante venha da sua vizinhança, do mar, rio ou oceano mais próximo da sua área de 
residência. Os consumidores nunca pensam que a grande maioria dos produtos da pesca 
vendidos no mercado vem de longe. 
 
A OCM é uma grande oportunidade para os produtores da SSF obterem um melhor acesso 
ao mercado e competirem com êxito com os produtos da pesca importados ou os da pesca 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_en.htm
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industrial da UE. O novo quadro jurídico constitui um mecanismo excelente e não tem 
impactos negativos ou desafios para o setor. As seguintes atividades foram identificadas 
como essenciais para a aplicação da OCM e dos seus princípios ao setor da SSF. 

5.3.2 Atividades 

As atividades a seguir descritas serão executadas ao longo dum período de cinco anos. 

5.3.3 Criação duma base de dados estatísticos para a SSF na UE 

A base de dados conterá as estatísticas sobre o emprego no setor da SSF da UE e as 
estatísticas de produção por espécies, zonas, número de navios, principais locais de 
desembarque e estruturas de mercado. 

5.3.4 Inquérito sobre as preferências e conhecimentos dos consumidores 

A OCM destaca o papel da informação dos consumidores, todavia, não há dados ou 
investigação sobre as preferências dos consumidores no que respeita ao consumo de peixe, 
se eles são capazes de ler os novos rótulos dos produtos da pesca e se eles conseguem 
compreender os rótulos e a diferença entre determinados produtos, quer sejam produtos 
da SSF, industriais ou da aquicultura. Antes de nos aventurarmos na criação de qualquer 
rótulo ou logótipo, é fundamental compreender os conhecimentos dos consumidores em 
todos os 28 países da UE e, no seu primeiro ano, o projeto incluirá um inquérito 
pormenorizado aos consumidores. Na execução dos projetos, a informação dos 
consumidores será fundamental, incluindo uma panorâmica geral dos benefícios para a 
saúde dos produtos da pesca mas também, especificamente, uma descrição dos produtos 
locais e informações gerais sobre a frescura dos produtos. 

5.3.5 Criação de associações comerciais da SSF 

O projeto analisará as atuais associações da SSF e se elas se podem tornar associações 
comerciais. Serão elaboradas orientações claras sobre a forma como estas associações 
devem funcionar. Esta atividade incluirá os aspetos da igualdade entre géneros e dará às 
mulheres das comunidades da SSF oportunidades para participarem nas associações 
comerciais. 

5.3.6 Informações de mercado para a SSF 

O Observatório do Mercado Europeu dos Produtos da Pesca e da Aquicultura existente será 
diversificado, a fim de criar uma subzona dedicada aos produtos da SSF e às suas 
necessidades específicas em matéria de informações de mercado. Será preparado e 
publicado um boletim mensal de informação sobre os preços a nível local, também como 
serviço de SMS ou WhatsApp, para chegar facilmente aos pescadores da SSF e respetivas 
associações comerciais. 

5.3.7 Logótipo e rotulagem da SSF 

O projeto irá desenvolver um logótipo da SSF com certos critérios sobre tipos de produção, 
proteção do ambiente, aspetos sociais e aspetos económicos. Todos os produtos dos 
pescadores da SSF que cumpram os critérios descritos no logótipo serão rotulados para 
informação dos consumidores. 

5.3.8 Promoção de produtos da SSF 

Uma vez definidos os critérios e o logótipo, a OCM ajudará a promover os produtos da SSF 
a nível da UE, nacional e local. A campanha de promoção deve trabalhar em estreita 
cooperação com os departamentos das pescas dos Estados-Membros, unidades locais da 
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pesca, pescadores da SSF e outras partes interessadas na preparação e execução da 
campanha de promoção. Uma parte importante da campanha de promoção será constituída 
por promoções através das tecnologias modernas mas também através de programas de 
culinária na TV, etc. 

• Utilização de tecnologias modernas 

• Venda direta 

• Informação nas escolas 

• Acesso aos supermercados 

• Acesso aos mercados cobertos 
 
Quadro 3: Orçamento indicativo para um pacote de promoção e melhoria da SSF 

com base na OCM 

Orçamento indicativo EUR 

Criação duma base de dados estatísticos para a SSF na 
UE 500 000 

Inquérito sobre as preferências e conhecimentos dos 
consumidores 50 000 

Criação de associações comerciais da SSF e facilitação de reuniões 600 000 

Informações de mercado para a SSF 1 500 000 

Logótipo e rotulagem da SSF 120 000 

Promoção de produtos da SSF   

Utilização de tecnologias modernas 1 500 000 

Venda direta 100 000 

Informação nas escolas 120 000 

Acesso aos supermercados 250 000 

Acesso aos mercados cobertos 250 000 

TOTAL 4 990 000 

 
Este orçamento é calculado com base num programa de cinco anos, a ser aplicado em 
todos os 28 Estados-Membros da UE. O orçamento indicativo baseia-se nos pressupostos 
seguintes: tempo de consultoria, capital de arranque para a criação e o funcionamento de 
associações comerciais da SSF, criação e aplicação de iniciativas de vendas diretas através 
da Internet, diálogo com os supermercados e criação de feiras e exposições consagradas ao 
tema ou participação dos pescadores da SSF em feiras de promoção de produtos do mar. O 
orçamento acima é indicativo e será desenvolvido mais em pormenor quando o conceito do 
projeto for aprovado. 
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Quadro 4: Plano de trabalho para um pacote de promoção e melhoria da SSF 
com base na OCM 

 Atividade 

Ano 
1 2 3 4 5 

Criação duma base de dados 
estatísticos para a SSF na UE 

     

Inquérito sobre as preferências e 
conhecimentos dos consumidores 

     

Criação de associações comerciais 
da SSF e facilitação de reuniões 

     

Informações de mercado para a 
SSF 

     

Logótipo e rotulagem da SSF      

Promoção de produtos da SSF       

Utilização de tecnologias modernas      

Venda direta      

Informação nas escolas      

Acesso aos supermercados      

Acesso aos mercados cobertos      
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ANEXO 

Anexo I: Consumo de peixe per capita na UE por tipo de 
espécies(24) 

 
 

 
 

 
                                                 
24  Os gráficos seguintes baseiam-se em informações não publicadas da FAO sobre balanços alimentares. 
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Anexo II: A experiência dos EUA 
Na Carolina do Norte (EUA), o modelo de pesca apoiada pela comunidade tem por objetivo 
interligar os pescadores da pequena pesca e os consumidores locais/regionais através 
duma «assinatura» semanal de produtos do mar. Os consumidores pagam 
antecipadamente por uma temporada programada (neste caso, de 10 semanas) e em cada 
semana recebem os produtos do mar que os pescadores tenham capturado nessa altura. O 
lema de mercado é apoiar a pesca local e obter os produtos do mar mais frescos e da maior 
qualidade(25). 

Pesca apoiada pela comunidade 

Com base no modelo da agricultura apoiada pela comunidade, a pesca apoiada pela 
comunidade é um programa que associa os pescadores a um mercado local. Nesta última, 
os clientes pagam antecipadamente uma «temporada» de produtos do mar frescos, locais e 
de impacto reduzido e em troca recebem uma quota semanal ou bissemanal de peixe ou 
marisco. 

A pesca apoiada pela comunidade (quer seja no Down East, Maine ou Carolina do Norte) 
procura reaproximar as comunidades costeiras do seu sistema alimentar, promover 
práticas de pesca sustentáveis e reforçar as relações entre os pescadores e as 
comunidades. 

Recolha nas docas 

Outra forma de compra direta é diretamente da embarcação ou num mercado de 
pescadores. Esses mercados geralmente realizam-se na marina ou no porto mais próximos. 
A maior parte das vezes são ignorados. Numa tentativa de conseguir melhores 
rendimentos, os pescadores estão agora a participar na comercialização direta. Devido ao 
licenciamento, às normas de saúde e à segurança alimentar, estes mercados 
provavelmente têm peixe inteiro para venda. Este peixe é fresco, local, da temporada e um 
excelente exemplo de como reduzir e simplificar a cadeia de abastecimento. Quer sejam 
em Half Moon Bay ou Santa Barbara, estes mercados procuram reaproximar as 
comunidades costeiras com o trabalho das frentes marítimas, incentivar hábitos 
alimentares locais e sazonais e reforçar as relações entre os pescadores e as comunidades. 

Mercados cobertos 

Os mercados cobertos são uma das mais antigas formas de comercialização direta pelos 
pequenos agricultores. Os pescadores agora partilham estes espaços. Os produtores, 
padeiros e pescadores de todo o mundo reúnem-se semanalmente para venderem os seus 
produtos diretamente ao público. Num mercado coberto, um grupo de pescadores ou um 
parceiro comprador/transformador vendem os seus produtos uma ou duas vezes por 
semana num determinado local público, como um parque ou um parque de 
estacionamento. Os pescadores devem trabalhar com as indústrias de transformação locais 
para fornecerem aos consumidores produtos em filetes e embalados. Comprar num 
mercado coberto pode ser uma excelente oportunidade para conhecer os pescadores locais 
e obter produtos do mar frescos, locais e sazonais. 

«Do barco para a escola» 

                                                 
25  Para mais informações sobre este modelo ver: https://namanet.org/our-work/market-

transformation/community-supported-fishery. 

https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
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Com base no modelo «Farm-to-school», o modelo «do barco para a escola» é um programa 
que associa os pescadores e transformadores locais à cantinas escolares no ensino pré-
escolar, nas escolas do grau K-12 e nas escolas superiores. Nos programas «do barco para 
a escola» as escolas e os transformadores locais determinam o peso (em libras) 
necessários para uma escola num determinado período e a quantidade de refeições 
servidas por dia. Com base nestas informações, as duas partes devem acordar – 
frequentemente em termos contratuais – na espécie, preço e peso em libras. As escolas 
também se interessam pelo valor educativo da utilização de produtos do mar, em 
particular, para as aulas relativas à saúde, história, geografia e ciências. 

Fonte: http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/. 

http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/
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Anexo III: Rótulos ecológicos dos produtos da pesca 

Nome 
completo 

Nome 
abreviado 

Logótipo Função Sítio Internet: 

Alaska 
Seafood 

  Rótulo de origem, 
para garantir 
produtos do mar 
verdadeiramente 
do Alasca 

http://www.alaska 
seafood.org/information/ 

Aquaculture 
Stewardship 
Council 

ASC  Responsible 
Aquaculture 
Certification 

http://www.asc-aqua.org/ 

Best 
Aquaculture 
Practices 

BAP  Melhores práticas 
de aquicultura 
definidas pela 
Global Aquaculture 
Alliance 

bap.gaalliance.org 

Earth Islands 

 

 

  Dolphin safe label www.earthisland.org  

Earth Trust 

 

 

  Dolphin safe label earthtrust.org/archive/ 
fsa.html  

Fair Fish    Rótulo da pesca 
de captura 
sustentável 
(Suíça) 

http://www.fair-
fish.net/what 

Friends of the 
Sea 

FoS  Rótulo ecológico 
privado de pesca 
de captura 
sustentável 

www.friendofthesea.org 

Global 
Sustainable 
Seafood 
Initiative 

GSSI  

 
 

Iniciativa de 
análise 
comparativa dos 
rótulos ecológicos 
privados 

http://ourgssi.org/  

Green Seas   Rótulo «Dolphin 
safe» da Austrália 

http://www.greenseas. 
com.au/ 

Huitre de 
Normandie 

  Rótulos locais para 
as ostras 
francesas 

http://www.huitres-
normandie.com/ 

Organização 
Internacional 
de 
Normalização  

ISO  Elaboração de 
normas para 
rótulos 

http://www.iso.org/iso/ 
home.html 

 

http://www.alaska/
http://www/
http://www.earthisland/
http://ourgssi/
http://www.iso.org/iso/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/�
http://www.alaskaseafood.org/index.html�
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Krav   Rótulos biológicos 
dos produtos 
agrícolas, 
incluindo o peixe 
(Suécia) 

 

www.krav.se/english  

Label Rouge   Rótulo de 
qualidade, 
principalmente 
para produtos 
franceses 

 

www.labelrouge.fr 
 

Marine 
Conservation 
Society 

MCS  Rótulo de 
produtos do mar 
sustentáveis (UK) 

https://www.mcsuk.org/ 

Conselho de 
Proteção 
Marinha 

MSC  Rótulo ecológico 
privado de pesca 
de captura 
sustentável 

https://msc.org/ 

Native Trust 
Seafood 

 

 

Transformação de 
produtos do mar 
americanos 

http://nativetrustseafood. 
com/ 

Naturland   Rótulo privado, 
principalmente 
para os produtos 
biológicos mas 
também para a 
experiência da 
pesca de captura 

www.naturland.de/en 

Responsible 
Fishing 
Scheme 

  Regime 
desenvolvido para 
elevar os padrões 
de qualidade no 
setor da captura 
(UK) 

http://www.seafish.org/rfs/ 

Seafood 
Watch 

  Um programa do 
aquário de 
Monterrey Bay 
destinado a 
sensibilizar os 
consumidores para 
a importância de 
comprar produtos 
do mar de fontes 
sustentáveis. 

www.seafoodwatch.org  

Ministério do 
Comércio dos 
EUA 

Dolphin 
Safe 

 Atum capturado 
sem matar 
golfinhos 

 

 

http://www.labelrouge.fr/
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