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Resumo

As frotas de pesca das regiões ultraperiféricas (RUP) são compostas
sobretudo por pequenas embarcações de pesca costeira e de alto mar. Ao
longo da última década, a modernização das frotas de pesca das RUP tem
sido efetuada de forma díspar nas várias regiões.
As frotas das RUP estão sujeitas às mesmas medidas de gestão que são
aplicadas a todas as frotas da União. Apesar disso, o FEAMP tem em conta
as desvantagens específicas das RUP, concedendo-lhes um maior volume
de ajuda pública e um regime específico de compensação dos custos
suplementares.
São apresentadas várias opções de apoio à tão necessária modernização
da frota das RUP, incluindo um regime excecional para a gestão das frotas
e uma revisão dos limites máximos de capacidade.
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SÍNTESE

Contexto

As regiões ultraperiféricas da União são afetadas por desvantagens que justificam a
aplicação de medidas específicas em conformidade com o artigo 349.º do TFUE. Esta
exposição inicial visa estabelecer em que medida as regras de gestão das frotas adotadas ao
abrigo da política comum das pescas têm suficientemente em conta as especificidades do setor
das pescas nas regiões ultraperiféricas, bem como identificar medidas pertinentes que
poderiam apoiar o desenvolvimento do setor nestas regiões.

A situação das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas da União

A esmagadora maioria das 4 500 embarcações de pesca registadas nas regiões
ultraperiféricas são pequenas embarcações. A percentagem varia entre 84 % nos Açores
e 100 % em Martinica e Guadalupe. No entanto, as pequenas embarcações de pesca
representam menos de 60 % da capacidade total de pesca, expressa em kW, de todas as RUP,
devido à presença de grandes navios de pesca nas frotas das RUP, com exceção de Guadalupe
e Martinica, onde não estão registados quaisquer navios deste tipo.

Durante o período de 2005-2016, o número de navios de pesca diminuiu em todas as
RUP. Por Estado-Membro, os maiores decréscimos no número de navios registaram-se em
Portugal (menos 40 %) e em Espanha (menos 31 %), sendo a descida menos acentuada em
França (menos 15 %). No entanto, o total de potência de motor das frotas de pesca
aumentou nas RUP francesas (mais 26 %) e portuguesas (mais 15 %) como consequência
dos aumentos da potência média dos motores dos navios registados. Nas ilhas Canárias, a
potência de pesca total diminuiu 31 %.

As pequenas embarcações são mais recentes do que as suas equivalentes
continentais nas RUP francesas (18 anos vs. 29 anos) e nos Açores (25 anos vs. 34 anos).
No entanto, nas ilhas Canárias e na Madeira, as pequenas embarcações são mais
antigas do que as suas equivalentes continentais, ultrapassando, em média, os 40 anos.

A situação administrativa das frotas das RUP no início de 2016 indica que todos os segmentos
da frota das RUP portuguesas, bem como o segmento da pequena pesca da frota de
Guadalupe, se estão a aproximar dos respetivos limites de capacidade estipulados
pelo regulamento de base da PCP. Por outro lado, as pequenas embarcações de Martinica
e as pequenas embarcações e os arrastões para camarão da Guiana Francesa, bem como os
grandes arrastões das ilhas Canárias, encontram-se a menos de 70 % dos respetivos limites
máximos. Outros segmentos das ilhas Canárias encontram-se entre estas duas situações
administrativas.

As frotas de pesca das RUP visam recursos diferentes, incluindo recursos costeiros, procurados
pelas frotas de pequena pesca, e recursos de alto mar, como o atum, as pequenas espécies
pelágicas ou espécies de profundidade, procurados pelas frotas de pequena pesca e pelas frotas
de grande pesca. O desenvolvimento de alguns segmentos de frota nas RUP ao longo
dos últimos anos tem sido prejudicado por diversos aspetos externos relacionados
com o estado dos recursos visados (segmentos da frota portuguesa, arrastões para camarão
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da Guiana Francesa) ou com a perda de acesso a zonas de pesca históricas no caso dos grandes
arrastões das ilhas Canárias.

As RUP puseram em prática estratégias destinadas a reduzir a pressão exercida pela pesca
sobre as unidades populacionais costeiras cujo potencial é aparentemente limitado através do
desenvolvimento da exploração dos recursos de alto mar disponíveis. Foi o caso, em
particular, das RUP francesas, com o desenvolvimento da exploração de espécies altamente
migratórias com redes de DCP ancorados até 40 milhas da costa. No caso das RUP portuguesas,
as iniciativas incluíram a exploração de unidades populacionais de profundidade nos montes
submarinos presentes nas zonas de pesca.

Medidas de gestão das frotas passadas e presentes aplicáveis às RUP

No âmbito da atual PCP, as frotas de pesca das RUP não beneficiam de derrogação
das regras gerais de gestão das frotas que determinam, essencialmente, que a entrada de
nova capacidade deve ser compensada por uma retirada prévia de capacidade equivalente e
que as capacidades de pesca retiradas com auxílio público não devem ser substituídas.

A anterior PCP concedia às frotas das RUP derrogações que isentavam os Estados-
Membros da obrigatoriedade de retirada de capacidade em caso de entrada de outras até ao
final de 2011, dentro dos limites de capacidade autorizados. As RUP também foram autorizadas
a utilizar auxílios da União para a construção de navios até ao final de 2006, mas para as frotas
continentais a proibição dos auxílios à construção aplicou-se desde o final de 2004.

A avaliação, pelos Estados-Membros, do atual equilíbrio entre a capacidade das frotas
das RUP e as possibilidades de pesca existentes não foi conclusiva, sobretudo devido à
ausência de dados biológicos sobre as unidades populacionais exploradas. Nem França nem
Portugal identificaram segmentos das frotas das RUP como estruturalmente desequilibrados
nos seus relatórios sobre as frotas. Espanha terá identificado um segmento das ilhas Canárias
como estruturalmente desequilibrado.

A atual PCP inclui várias medidas de interesse para as frotas de pesca das RUP,
incluindo direitos de acesso exclusivos na zona de 100 milhas em torno dos territórios,
possibilidades de pesca ao abrigo de APPS negociados com países terceiros no Norte de
África e na África Ocidental, bem como no oceano Índico, ou a criação de um conselho
consultivo para as regiões ultraperiféricas, que não existia ao abrigo da anterior PCP.

O FEAMP tem em conta as especificidades das RUP quando autoriza uma maior
intensidade da ajuda pública em comparação com o continente (mais 35 %) e aumenta o
nível de intensidade máxima geral da ajuda para 85 %. Trata-se de uma intensidade superior
à considerada para as RUP ao abrigo do anterior FEP. Uma exceção importante no âmbito
do FEAMP é a intensidade da ajuda à substituição de motores, para a qual é definido um
limite uniforme de 30 %, independentemente da região da União em causa.

O FEAMP também inclui a continuação do regime de compensação que visa atenuar
os custos suplementares suportados pelas operadoras das RUP nos setores da pesca e
da aquicultura decorrentes das desvantagens específicas das regiões. Em comparação com as
intervenções que a precederam, os âmbitos técnico e geográfico desta intervenção são
ampliados e a dotação financeira anual máxima é quase duplicada, de 15,6 milhões de
EUR para 27,5 milhões de EUR.
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A Comissão autoriza os Estados-Membros a terem em conta as especificidades das
RUP na conceção de regimes de auxílios estatais para o setor das pescas. Esta
oportunidade foi aproveitada nas RUP de Espanha e de Portugal para atenuar os custos de
exploração dos navios e nas RUP francesas para investimentos em navios e para aplicação dos
regimes de compensação dos pescadores em caso de catástrofes naturais de longa duração.

O caminho a seguir

Devido à crise económica global e a outros fatores externos, as RUP não puderam tirar
pleno partido das derrogações passadas relativas às regras de gestão das frotas da União.
A modernização das frotas das RUP continua a ser uma necessidade premente que
tem de ser abordada.

Uma nova derrogação das regras de gestão das frotas estabelecida ao abrigo da PCP
poderia apoiar um maior desenvolvimento dos segmentos das frotas das RUP que não se
encontram, neste momento, próximos dos limites de capacidade estipulados. Contudo, para
os segmentos das frotas que se encontram próximos dos respetivos limites máximos
de capacidade (em especial nos Açores, na Madeira e em Guadalupe), uma derrogação
baseada em fundamentos semelhantes aos da derrogação de 2004-2011 não produziria
efeitos.

A longo prazo, poderia prever-se um aumento das capacidades de determinados
segmentos das frotas caso fosse possível demonstrar cientificamente que a taxa de
exploração de determinados recursos haliêuticos poderia ser aumentada sem
comprometer o objetivo do RMS. De modo complementar, a reorganização ou mesmo a
supressão da segmentação das frotas das RUP poderia criar possibilidades de
desenvolvimento de alguns segmentos das RUP sem a necessidade de aumentar os limites de
capacidade.

Uma outra proposta consiste em aumentar a intensidade da ajuda para operações
relacionadas com a substituição de motores nas RUP, concedendo o aumento de 35 %
além da intensidade de ajuda de 30 % estipulada pelo FEAMP. Ao abrigo das atuais regras do
FEAMP, a intensidade da ajuda para este tipo de operações é aplicada de modo uniforme,
independentemente da região da União em causa.

Embora a reintrodução dos auxílios da União à construção constituísse uma alavanca
para modernizar as frotas das RUP, dadas as desvantagens específicas destas regiões,
trata-se de uma decisão delicada que tem de ser coerente com as recentes iniciativas
da União no contexto da OMC destinadas a proibir os subsídios prejudiciais no setor das
pescas que, de acordo com a Comissão, englobam auxílios à construção ou ao aumento das
capacidades dos navios de pesca.
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INTRODUÇÃO

Conforme estabelecido pelo artigo 349.º do TFUE, as regiões ultraperiféricas merecem uma
atenção especial. Os nove territórios seguintes, pertencentes a Portugal (PT), Espanha (ES) e
França (FR), são definidos como as regiões ultraperiféricas da União: Açores e Madeira (PT),
ilhas Canárias (ES) e Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Reunião e São Martinho
(FR)1.

O atual regulamento de base da política comum das pescas2 estabelece medidas de gestão das
frotas a nível da UE, mas não pode abordar de forma suficientemente pormenorizada as
especificidades das regiões ultraperiféricas. As observações das partes interessadas das regiões
ultraperiféricas indicam que as regras de gestão das frotas e as correspondentes condições de
financiamento devem ser mais flexíveis, de modo a atender a necessidades específicas
decorrentes das desvantagens específicas reconhecidas pelo TFUE, incluindo «a situação social
e económica estrutural (...) agravada pelo grande afastamento, pela insularidade, pela
pequena superfície, pelo relevo e clima difíceis e pela sua dependência económica em relação
a um pequeno número de produtos, fatores estes cuja persistência e conjugação prejudicam
gravemente o seu desenvolvimento» (artigo 349.º do TFUE).

Esta exposição inicial destina-se a facultar aos membros da Comissão das Pescas do
Parlamento Europeu uma síntese dos diferentes sistemas de gestão das frotas de pesca
das regiões ultraperiféricas da União Europeia. O documento visa determinar o ponto de
situação da gestão das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas da UE, incluindo
medidas de financiamento aplicadas ao abrigo da PCP através dos fundos estruturais da União,
e avaliar se seriam desejáveis medidas específicas de gestão das frotas tendo em conta
as desvantagens específicas destas regiões.

Mais concretamente, esta exposição inicial:

 Apresenta uma síntese da situação das frotas de pesca nas diferentes regiões
ultraperiféricas da UE, colocando a tónica na sua evolução recente e nos seus padrões
operacionais.

 Analisa as políticas da UE existentes e previstas com implicações nas medidas de
gestão das frotas aplicáveis nas regiões ultraperiféricas da UE, tendo em conta as
medidas previstas ao abrigo do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(FEAMP) e outras medidas pertinentes.

 Com base nos ensinamentos retirados de enquadramentos antigos e atuais da PCP,
sublinha algumas questões fundamentais suscetíveis de virem a causar
preocupação e identifica algumas recomendações de medidas a adotar pela comissão.

 Aborda, num anexo, várias questões relacionadas com as condições específicas
das frotas das regiões ultraperiféricas, incluindo as suas condições geográficas, os
possíveis impactos dos APPS assinados com países terceiros vizinhos, o possível impacto

1 Desde a adoção do Tratado de Lisboa, Maiote foi incluída na lista das regiões ultraperiféricas da UE ao abrigo do
artigo 349.º do TFUE, com efeitos a partir de 1.1.2014. São Bartolomeu mudou o seu estatuto em 2012, passando
a fazer parte dos países e territórios ultramarinos (PTU) na aceção do TFUE.

2 Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à
política comum das pescas, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e
revoga os Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e (CE) n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 2004/585/CE do
Conselho. JO L 354 de 28.12.2013, p. 22-61
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do clima, as consequências do seu afastamento, as elevadas taxas de desemprego e os
baixos níveis de habilitações, bem como anteriores abordagens da PCP.
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1. AS FROTAS DE PESCA NAS REGIÕES
ULTRAPERIFÉRICAS

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

 As pequenas embarcações de pesca representam a esmagadora maioria das
embarcações de pesca registadas nas regiões ultraperiféricas. A percentagem varia
entre 84 % nos Açores e 100 % em Martinica e Guadalupe. No entanto, as pequenas
embarcações de pesca representam menos de 60 % da capacidade total de
pesca, expressa em kW, de todas as RUP, com exceção de Martinica e Guadalupe.

 Durante o período de 2005-2016, o número de navios de pesca diminuiu em todas
as RUP. No entanto, o total de potência de motor das frotas de pesca aumentou
nas RUP francesas e portuguesas em consequência dos aumentos de potência média
dos motores dos navios registados.

 Embora nas RUP francesas e nos Açores as pequenas embarcações sejam mais
recentes do que as suas equivalentes continentais, nas ilhas Canárias e na Madeira
as pequenas embarcações são mais antigas, ultrapassando, em média, os 40 anos.

 A situação administrativa das frotas das RUP no início de 2016 indica que todos os
segmentos das frotas das RUP portuguesas, bem como o segmento de pequenas
embarcações da frota de Guadalupe, se estão a aproximar dos respetivos limites
de capacidade. Por outro lado, as frotas de Martinica e da Guiana Francesa e os
grandes arrastões das ilhas Canárias encontram-se a menos de 70 % dos respetivos
limites máximos. Outros segmentos encontram-se a um nível intermédio.

 As frotas de pesca das RUP visam recursos diferentes, incluindo recursos costeiros e
recursos de alto mar, como o atum, as pequenas espécies pelágicas ou espécies de
profundidade. O desenvolvimento de alguns segmentos de frota nas RUP ao longo
dos últimos anos tem sido prejudicado por diversos aspetos externos relacionados
com o estado dos recursos visados ou com a perda de acesso a zonas de pesca
históricas.

 As RUP puseram em prática estratégias destinadas a reduzir a pressão exercida pela
pesca sobre as unidades populacionais costeiras cujo potencial é aparentemente
limitado através do desenvolvimento da exploração dos recursos de alto mar
disponíveis.

1.1. Características das frotas de pesca das RUP

Segundo os dados do registo de frotas de pesca da UE, o número de navios de pesca registados
nas RUP era de 4 507 em 1 de janeiro de 2016, representando cerca de 5 % do número total
de navios que compõem a frota da União.

A distribuição da frota de pesca das RUP por classe de comprimento revela que as pequenas
embarcações de comprimento inferior a 12 metros representam, em média, 89 % do número
total de navios, entre um mínimo de 84 % nos Açores e um máximo de 100 % em Martinica e
Guadalupe.
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Quadro 1: Número de navios de pesca por classe de comprimento nas RUP;
situação em 1.1.2016

Estado-
Membro RUP < 12 m [12-24 m[ [24-40 m[ >= 40 m Total

Espanha Ilhas
Canárias 680 69 36 14 799

França

Guiana
Francesa 125 22 0 0 147

Martinica 1004 0 0 0 1004

Guadalupe* 985 4 0 0 989

Reunião 197 21 0 2 220

Maiote 148 0 0 5 153

Portugal
Açores 639 90 32 1 762

Madeira 386 35 12 0 433

TOTAL 4 164 241 80 22 4 507

Fonte: Extratos próprios do registo da frota de pesca da UE.
Nota: * A frota de São Martinho está incluída nos dados relativos a Guadalupe.

O gráfico seguinte indica que as embarcações de pesca de comprimento inferior a 12 metros
representam menos de 60 % da potência total da frota de cada RUP, com exceção de Martinica
e Guadalupe. Os dados relativos a Maiote são provisórios, uma vez que a frota de pequena
pesca ainda está em processo de registo.
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Gráfico1: Percentagem de potência de pesca dos navios de comprimento inferior a
12 metros em comparação com a potência total de pesca das respetivas
frotas; situação em 1.1.2016

Fonte: Autores, a partir de dados extraídos do registo da frota de pesca da UE.

Os gráficos abaixo mostram que, em comparação com 2005, o número de navios diminuiu nas
RUP de todos os Estados-Membros, tendo-se verificado, contudo, um aumento do total de
potência de motor nas RUP francesas e portuguesas. Por Estado-Membro, os maiores
decréscimos no número de navios registaram-se em Portugal (menos 40 %) e em Espanha
(menos 31 %), sendo a descida menos acentuada em França (menos 15 %). Embora o total
de potência de motor tenha diminuído 31 % nas RUP espanholas, aumentou 15 % nas RUP
portuguesas e 26 % nas RUP francesas. Enquanto representação da eficiência da pesca, a
potência de motor média dos navios da RUP espanhola manteve-se estável (cerca de 65 kW
por embarcação), tendo aumentado 50 % nas RUP francesas e 94 % nas portuguesas.

Gráfico2: Comparações do número de embarcações registadas nas regiões
ultraperiféricas e do respetivo total de potência de motor entre 2005 e
2016

Fonte: Extratos próprios do registo da frota de pesca da UE
Nota: Os dados de 2016 relativos à frota de Maiote (França) não foram incluídos, a fim de permitir uma base de
comparação semelhante.
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1.2. Comparação com as frotas continentais

Em comparação com a frota de pesca registada na parte continental dos três Estados-Membros,
a evolução da frota registada na RUP espanhola acompanhou, em grande medida, a evolução
da frota registada no continente (FC). No caso de França, as diminuições no número de
embarcações são, de certo modo, comparáveis entre o continente e as RUP, mas o total de
potência de motor aumentou 26 % nas RUP, tendo diminuído 21 % no território continental
francês. No caso das RUP portuguesas, a diminuição do número de embarcações foi mais
pronunciada do que no continente, mas o total de potência de motor aumentou nas RUP (mais
15 %), tendo diminuído 14 % nas frotas continentais.

Quadro2: Evolução comparativa (2005/2016) das frotas de pesca do continente (FC)
e das regiões ultraperiféricas (RUP) dos três Estados-Membros em causa

Estado-
Membro

N.º de navios Potência de motor (kW)

FC RUP FC RUP

Espanha -33 % -31 % -31 % -31 %

França -19 % -15 % -21 % +26 %

Portugal -14 % -40 % -14 % +15 %

TOTAL -25 % -27 % -25 % +13 %

Fonte: Extratos próprios do registo da frota de pesca da UE.
Nota: Os dados de 2016 relativos à frota de Maiote (França) não foram incluídos, a fim de permitir uma base de
comparação semelhante.

A idade média das pequenas embarcações das RUP em 1 de janeiro de 2016 é indicada no
gráfico 3. A comparação da idade média das embarcações do segmento da pequena pesca
(embarcações de pesca de comprimento inferior a 12 metros) também revela situações
diferentes consoante os Estados-Membros em causa. Nas RUP espanhola e portuguesas, a
pequena embarcação média é mais antiga nas RUP do que no continente. Esta diferença é
muito significativa em Espanha (42 anos, em comparação com 35 anos no continente), mas
menos em Portugal (34 anos em comparação com 32 anos), existindo, no entanto, grandes
diferenças entre a idade média da frota de pequena pesca dos Açores (25 anos em média) e
da Madeira (49 anos em média). Em França, verifica-se a situação contrária. As pequenas
embarcações das RUP francesas são mais recentes (18 anos em média) do que as embarcações
semelhantes no continente (29 anos), encontrando-se a frota de pequena pesca mais recente
na Guiana Francesa (13 anos em média).
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Gráfico3: Idade média das frotas de pesca com menos de 12 metros, registadas nas
Regiões Ultraperiféricas (RUP) (colunas mais escuras) em comparação
com a idade média das frotas de pesca com menos de 12 metros registadas
no continente (colunas mais claras); situação em 01.01.2016

Fonte: Extratos próprios do registo da frota de pesca da UE.
Nota: CAN: ilhas Canárias, GUA: Guadalupe, MAR: Martinica, GUY: Guiana Francesa, MAY: Maiote, RUN: Reunião,
AZO: Açores, MAD: Madeira; ML: continente (mainland)

Para outros segmentos da frota, a situação é, em certa medida, comparável. Os navios de
pesca de comprimento superior a 12 metros registados na RUP espanhola são mais antigos do
que os seus equivalentes continentais (23 anos vs. 19 anos), nas RUP portuguesas são quase
da mesma idade (28 vs. 29) e nas RUP francesas são mais recentes (17 vs. 26).

1.3. Situação atual da frota das RUP relativamente aos limites de
capacidade

A comparação entre a capacidade de pesca administrativa em 1.1.2016 e os limites máximos
de capacidade definidos pelo Regulamento (UE) n.º 1380/2013 é apresentada no gráfico abaixo
para os diferentes segmentos das frotas das RUP.
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Gráfico4: Situação da capacidade administrativa das frotas de pesca das regiões
ultraperiféricas em comparação com o limite máximo de capacidade
previsto no Regulamento (UE) n.º 1380/2013; situação em 1.1.2016

Fonte: Extratos próprios do registo da frota de pesca da UE.
Nota 1: AZO: Açores, CAN: ilhas Canárias, GUA: Guadalupe, GUY: Guiana Francesa, MAD: Madeira, MAR: Martinica,
MAY: Maiote, RUN: Reunião / SSF: frota de pequena pesca, PEL: espécies pelágicas, SHR: camarões, DEM: demersais,
TC: águas dos países terceiros e EU: águas da UE. Os códigos dos segmentos são explicados em pormenor no anexo 2
do presente relatório, estabelecendo-se a correspondência com a segmentação oficial.
Nota 2: Os dados relativos ao segmento de embarcações de comprimento inferior a 10 metros de Maiote não foram
incluídos, uma vez que França está isenta do registo destas embarcações até 2021. Os dados relativos ao segmento
que inclui palangreiros mecanizados de comprimento inferior a 23 metros de Maiote não foram incluídos, uma vez que
não foram encontradas entradas correspondentes no registo das frotas em 1.1.2016.
Nota 3: Os limites máximos de capacidade considerados neste gráfico são os que figuram no anexo do Regulamento
(UE) n.º 1380/2013. Podem ter diminuído desde então, caso as embarcações tenham sido retiradas com ajuda pública.

O gráfico revela situações diferentes.

Segmentos das frotas das RUP próximos dos limites máximos de capacidade em kW
ou em arqueação bruta (AB) (90 % ou mais)
Este grupo inclui todos os segmentos das frotas dos Açores e da Madeira, bem como o
segmento de pequenas embarcações de comprimento inferior a 12 metros em Guadalupe e o
segmento de grandes atuneiros cercadores de Maiote.

De acordo com as informações das secções anteriores, os segmentos da frota deste grupo
aumentaram as suas capacidades ao longo da última década através do aumento do número
de navios (Madeira) ou de uma reestruturação da frota, com menos navios mas com uma
potência de motor média superior (Guadalupe, Açores). Note-se que, para estes segmentos, o
parâmetro mais limitador é a capacidade expressa em kW.
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Segmentos das frotas das RUP claramente abaixo dos limites máximos de capacidade
em kW ou AB (70 % ou menos)
Este grupo inclui, no caso de França, os segmentos de Martinica e Guiana Francesa e os
segmentos de Reunião e, no caso de Espanha, o segmento das ilhas Canárias de navios de
comprimento superior a 12 metros que pescam em águas internacionais e de países terceiros.
O segmento de pequenas embarcações de Maiote não está sujeito a limites máximos de
capacidade. Dois segmentos parecem não ser utilizados: o segmento da Guiana Francesa de
navios de comprimento superior a 12 metros e o segmento de Guadalupe de navios de
comprimento superior a 12 metros, ambos para pesca de espécies pelágicas. Os limites de
capacidade destes segmentos não utilizados são, respetivamente, 5 000 kW e 1 750 kW.

As informações dos capítulos anteriores revelam várias situações. Os segmentos de navios de
pesca de camarão da Guiana Francesa e os segmentos das ilhas Canárias registaram, no
passado, níveis de capacidade muito mais elevados, tendo tido, contudo, de desmantelar várias
unidades na sequência de problemas a nível de recursos (Guiana Francesa) ou perda de
possibilidades de pesca (ilhas Canárias). No caso de Martinica, o segmento de pesca composto
por navios de comprimento superior a 12 metros nunca foi desenvolvido. O segmento de
pequena pesca de Martinica sofreu uma reestruturação, mas com um aumento limitado da
potência de motor em comparação com o de Guadalupe. No final, este segmento perdeu
capacidades de pesca.

Segmentos das frotas das RUP entre as duas situações anteriores
Este grupo inclui dois segmentos das ilhas Canárias: as pequenas embarcações de
comprimento inferior a 12 metros e os navios de comprimento superior a 12 metros que
pescam nas águas da União.

O segmento de pequena pesca das ilhas Canárias registou níveis muito mais elevados no
passado. O segmento perdeu capacidade de pesca por motivos provavelmente ligados ao
estado dos recursos visados ou à sua rentabilidade económica, que desencadearam a ativação
de planos de desmantelamento3. O segmento composto por navios de comprimento superior a
12 metros que pescam nas águas da União também diminuiu ao longo do tempo.

1.4. Informações sobre os padrões operacionais das frotas das RUP
por região e avaliações recentes

1.4.1. Ilhas Canárias

A frota de pequena pesca visa espécies demersais existentes nas encostas insulares, pequenas
espécies pelágicas (carapau, sardinha e cavala) e espécies altamente migratórias (por
exemplo, o atum) capturadas com linha de mão ou com palangre. Alguns navios de pesca de
comprimento superior a 12 metros exploram espécies de atum com canas nas zonas que
circundam as ilhas locais, dispondo também, contudo, de possibilidades de pesca nas águas de
Marrocos ao abrigo do APPS celebrado pela União e nas águas que circundam a Madeira e os
Açores ao abrigo de cláusulas de reciprocidade específicas entre Espanha e Portugal. A frota
das ilhas Canárias também inclui cerca de 25 arrastões industriais (cerca de 30 metros de
comprimento) especializados na exploração de espécies (polvo, lulas, peixe) encontradas nas
plataformas continentais dos países terceiros da África Ocidental. Esta frota utiliza as
possibilidades de pesca disponíveis ao abrigo do APPS celebrado pela UE com a Guiné-Bissau
e com Marrocos, embora, neste último caso, em menor escala, bem como as possibilidades de
pesca negociadas ao abrigo de acordos privados (Oceanic Développement et al., 2012).

3 Ver, por exemplo, a portaria de 27 de maio de 2014. Boletín Oficial de Canarias, núm. 103 29.05.2014.
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A frota de pesca registada nas ilhas Canárias diminuiu drasticamente nos últimos anos, com
uma redução para metade do número total de navios e com uma diminuição de 30 % da
potência de pesca. A frota de pequenas embarcações de comprimento inferior a 12 metros
diminuiu 33 %, com um aumento da potência de motor média de 15 kW para 23 kW. A frota
de grandes arrastões que pescam nas águas de países terceiros passou de 58 navios (2005)
para 38 navios (2016).

Esta diminuição pode ser atribuída às condições adversas enfrentadas pelos grandes arrastões
que perderam acesso às zonas de pesca africanas (Marrocos a partir de 1999 e Mauritânia a
partir de 2012), bem como pelas pequenas embarcações devido à falta de rentabilidade
(Parlamento Europeu, 2013).

Os desembarques das frotas de pesca das ilhas Canárias ascenderam a 12 000 toneladas em
2015, com um valor de primeira venda de 25,4 milhões de EUR. As espécies altamente
migratórias representam a grande maioria das capturas desembarcadas na região, seguidas
pelas pequenas espécies pelágicas. Os desembarques de cefalópodes e outras espécies pelos
grandes arrastões diminuíram drasticamente, tendo alcançado apenas 312 toneladas em 2015,
contra quase 8 mil toneladas em 2007 (fonte: Gobierno de Canarias4)

1.4.2. Guiana Francesa

A frota de pesca registada na Guiana Francesa inclui dois segmentos principais: um segmento
composto por pequenas embarcações de pesca de espécies de peixes brancos e um segmento
constituído por arrastões industriais de pesca de camarão. Ambos os segmentos estão ativos
apenas na área que se encontra sob sua jurisdição.

O segmento de pequenas embarcações inclui canoas de convés descoberto ou canoas com
convés, bem como algumas embarcações tradicionais com convés conhecidas como tapouilles.
Esta frota pesca peixe branco em zonas costeiras utilizando predominantemente redes de
emalhar. Entre as principais espécies capturadas, encontram-se os escienídeos (por exemplo,
a Acoupa). (IFREMER, 2016a). Os desembarques ascenderam a 3 mil toneladas em 2015, com
um valor de primeira venda estimado em cerca de 7,5 milhões de EUR.

Em 2015, havia 17 arrastões industriais ativos na pesca do camarão. Os desembarques de
camarão perfizeram um total de 759 toneladas, muito abaixo do TAC, definido para este ano
em 2 170 toneladas. O valor dos desembarques de camarão não é publicado, mas estima-se
que seja da ordem dos 5,3 milhões de EUR (7 EUR/kg).

Nos últimos anos, embora a frota de pequena pesca se tenha mantido relativamente estável,
a frota de arrastões para camarão diminuiu drasticamente, de mais de 30 unidades no início
de 2000 para 17 em 2015. A diminuição da frota resultou de uma redução da abundância das
espécies-alvo de camarão, por motivos nem sempre imputáveis ao excesso de capacidade de
pesca5, agravada pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Além da frota local, uma frota de navios com bandeira da Venezuela dispõe de possibilidades
de pesca nesta zona de pesca ao abrigo de uma Decisão do Conselho6. Estes navios pescam
lutjanídeos de profundidade com linhas de mão. Como condição de acesso, esta frota tem de

4 http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/lapescacanarias/ consultado em 4.10.2015.
5 Existem também as condições ambientais adversas para o recrutamento de camarão.
6 Decisão (UE) 2015/1565 do Conselho, de 14 de setembro de 2015, respeitante à aprovação, em nome da União

Europeia, da declaração relativa à concessão de possibilidades de pesca em águas da UE aos navios de pesca que
arvoram o pavilhão da República Bolivariana da Venezuela na zona económica exclusiva ao largo da costa da Guiana
Francesa. JO L 244 de 19.9.2015, p. 55-57.
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desembarcar 75 % das suas capturas na Guiana Francesa. Estes desembarques representaram
cerca de 1 400 toneladas por ano, utilizadas tanto para o mercado interno como para o
mercado de exportação (Oceanic Développement et al., 2012).

1.4.3. Martinica

A frota de pesca registada em Martinica é composta por pequenas embarcações, sobretudo
canoas de convés descoberto (yoles ou saintoises). Uma parte da frota pesca recursos costeiros
com armadilhas ou redes de emalhar, enquanto outra parte visa grandes espécies pelágicas
(atum e agulhão) através de uma rede de DCP ancorados ao largo utilizando linhas de corrico.
A exploração de recursos de alto mar contribui para aliviar a pressão exercida pela pesca sobre
as unidades populacionais costeiras. Sazonalmente, algumas pequenas embarcações também
pescam outras espécies do ecossistema pelágico (serra-da-índia, peixe-voador, mai) utilizando
palangres de deriva para captura de espécies pelágicas. Alguns navios pescam tanto recursos
costeiros como de alto mar. O total de desembarques está estimado em cerca de
900 toneladas, com um valor desconhecido (IFREMER, 2015a).

Segundo o IFREMER (2015a), o número de navios de pesca registados em Martinica
permaneceu relativamente estável na última década, apesar de um ligeiro decréscimo (menos
5 %). A diminuição do número de embarcações de comprimento inferior a 7 metros (menos
108 navios entre 2005 e 2013) foi, de certo modo, compensada por um aumento do número
de embarcações com 7 a 12 metros de comprimento (mais 45 embarcações no mesmo
período). Consequentemente, a potência de motor média aumentou substancialmente, de
60 kW em 2005 para 90 kW em 2013.

Para além da frota de pequena pesca, alguns (menos de cinco) navios de comprimento superior
a 12 metros pescam atum em zonas de alto mar e lutjanídeos nas águas da Guiana Francesa.

1.4.4. Guadalupe (incluindo São Martinho)

Os padrões operacionais da frota de pesca registada em Guadalupe são muito semelhantes aos
descritos relativamente à ilha vizinha de Martinica. Parte da frota de pesca local captura
recursos costeiros com armadilhas e redes, enquanto a outra parte pesca grandes espécies
pelágicas com uma densa rede de DCP ancorados ao largo, com a possível utilização dos dois
tipos de estratégias de pesca por algumas embarcações.

Os desembarques são estimados em cerca de 3 600 toneladas (IFREMER, 2015b), com um
valor desconhecido, sendo, portanto, muito superiores aos de Martinica apesar do número
semelhante de embarcações. Entre 2005 e 2013, o número de pequenas embarcações
aumentou ligeiramente (3 %), com uma diminuição do número de embarcações de
comprimento inferior a 7 metros (menos 68 unidades entre 2005 e 2013), compensada por um
aumento do número de navios com 7 a 12 metros de comprimento (mais 97 unidades). A
potência de motor média das embarcações de Guadalupe aumentou de 115 kW em 2005 para
quase 160 kW em 2013.

A frota de pesca da ilha de São Martinho (parte francesa) é, em grande medida, desconhecida.
Segundo o Programa Operacional apresentado por França no âmbito do FEAMP7, existiriam
10 embarcações de pesca de comprimento inferior a 12 metros registadas oficialmente, sem
dados relativos aos desembarques.

Tanto em Guadalupe como em São Martinho, o setor da pesca informal será significativo,
estando os desembarques efetuados por pescadores não registados na base de uma

7 Annexe 5 - Plan de compensation des surcoûts Saint-Martin 2014-2020.
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concorrência desleal face aos desembarques efetuados por pescadores registados nos
mercados internos (fonte: Programa Operacional de França no âmbito do FEAMP).

1.4.5. Reunião

A frota de pesca de Reunião inclui dois segmentos principais (IOTC, 2015):

 Um segmento composto por pequenas embarcações de comprimento inferior a
12 metros para pesca costeira, sobretudo de pequenas espécies pelágicas, e para pesca
de alto mar (atum) através de uma rede de DCP ancorados ao largo em torno da ilha.
A frota inclui cerca de 80 embarcações de convés descoberto de comprimento inferior a
6 metros e 72 embarcações maiores com convés com 6 a 12 metros de comprimento.

 Um segmento de palangreiros de superfície com dois subsegmentos: um grupo de
13 pequenos palangreiros de comprimento inferior a 10 metros que operam em torno
da ilha e um grupo de 22 grandes palangreiros (10 a 24 metros de comprimento) que
operam em torno da ilha e nas áreas sob jurisdição de Madagáscar ao abrigo do APPS
celebrado pela União com este país terceiro.

 Um segmento de dois grandes atuneiros cercadores que exploram as zonas de pesca ao
largo a norte das ilhas, em alto mar, e nas áreas sob jurisdição de países terceiros ao
abrigo de APPS celebrados entre a União, por um lado, e as Seicheles, Madagáscar, a
Maurícia e Comores, por outro. A frota de cercadores efetua desembarques/transbordos
nas Seicheles, à semelhança das suas equivalentes continentais, com poucas interações
com a economia regional.

Os desembarques da frota de Reunião são da ordem das 3 mil toneladas por ano, com um valor
estimado de 12 milhões de EUR, sendo o grosso das capturas composto por espécies pelágicas
(atum, espadarte e espécies afins).

Segundo o IFREMER (2016b), a frota de pesca de Reunião diminuiu 22 % entre 2005 e 2014.
O segmento mais afetado é o segmento de embarcações de comprimento inferior a 7 metros,
que perdeu 62 unidades (de 207 em 2005 para 145 em 2014, ou seja, 30 %). O segmento de
embarcações com 7-12 metros de comprimento manteve-se relativamente estável, enquanto
o número de palangreiros de superfície de comprimento superior a 12 metros foi reduzido em
7 unidades, sobretudo devido a problemas técnicos (Oceanic Développement et al., 2012).

1.4.6. Maiote

 A frota de pesca de Maiote é composta, na sua maioria, por pequenas embarcações de
convés descoberto (com uma média de cerca de 7 metros de comprimento) que pescam
em zonas costeiras e de alto mar através de uma rede de DCP ancorados em torno das
ilhas. O número de navios é, por enquanto, desconhecido, uma vez que decorre em
França o processo de registo deste componente da frota de pesca. As estimativas
preliminares apontam para 500 unidades (IOTC, 2016). Os desembarques desta frota
de pequena pesca não são conhecidos, mas estima-se que sejam inferiores a mil
toneladas por ano.

 Além disso, foram registados em Maiote, em 2014, seis pequenos palangreiros de
superfície (IOTC, 2015) com desembarques perto das 94 toneladas. Estes navios
pescam sobretudo nas águas das ilhas e dispõem de possibilidades de pesca em águas
vizinhas sob a jurisdição de Comores, ao abrigo do APPS negociado pela União com este
país terceiro.



A gestão das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas
____________________________________________________________________________________________

25

 A frota de pesca de Maiote também inclui cinco grandes atuneiros cercadores (mais de
80 metros de comprimento) que operam seguindo a mesma estratégia que os
cercadores de Reunião, com desembarques sobretudo nas Seicheles.

Importa notar que Maiote, na qualidade de pequeno Estado insular em desenvolvimento no
momento da resolução pertinente da IOTC em 2007, apresentou a esta entidade um plano de
desenvolvimento da frota (IOTC, 2016). O plano prevê um reforço da frota de palangreiros
(para 25 unidades em 2020) e da frota de cercadores (mais uma unidade a adicionar às cinco
atualmente registadas).

À semelhança do que acontece com a Guiana Francesa, as embarcações de pesca dos países
terceiros (Seicheles) dispõem de possibilidades de pesca na zona de pesca de Maiote ao abrigo
de um acordo celebrado entre a União e as Seicheles8. Em resumo, este acordo permite o
acesso de até oito cercadores que arvorem o pavilhão das Seicheles, mais dois navios de apoio
até ao limite de 24 milhas. As condições de acesso incluem o pagamento de taxas de licença
(11 000 EUR por cercador em 2015) a França para apoiar a integração de Maiote na PCP e
várias cláusulas, incluindo cláusulas de salvaguarda, que refletem as adotadas ao abrigo do
APPS União-Seicheles.

1.4.7. Açores

A frota dos Açores divide-se em três segmentos principais (Oceanic Développement et al.,
2012):
 Pequenas embarcações «polivalentes» (de comprimento inferior a 12 metros), que

compõem a maioria da frota (640 embarcações em 2015). Estas utilizam várias artes
de pesca artesanal, incluindo armadilhas, nassas, vários métodos de pesca com linha e
redes de certo, capturando, por conseguinte, um amplo leque de espécies.

 Embarcações de maior dimensão (superior a 12 metros): um segmento importante
neste grupo é o setor de atuneiros (25 embarcações), que pescam sobretudo unidades
populacionais migratórias de atum e outras grandes espécies pelágicas na região
utilizando palangres, canas e redes. A pesca do atum é sazonal (março-outubro). Os
atuneiros não operam durante o inverno.

 Os restantes navios de comprimento superior a 12 metros realizam pesca com rede de
cerco para captura de pequenas espécies pelágicas ou pesca à linha para captura de
espécies demersais.

Ao longo da última década, o número de pequenas embarcações de comprimento inferior a
12 metros sofreu uma redução, de 1 428 unidades (2005) para 639 unidades (2015), o que
representa uma diminuição de 55 %, embora a potência de motor média tenha aumentado de
15 kW para 46 kW. De igual modo, o número de navios de comprimento superior a 12 metros
aumentou 14 %, de 107 unidades (2005) para 122 unidades (2015), com uma diminuição da
potência de motor média neste segmento (de 221 kW para 195 kW em 2015)9.

Uma característica a reter é o facto de a frota de pesca dos Açores (e da Madeira) beneficiar
da presença de inúmeros montes submarinos na área, que lhe permitem capturar espécies de
profundidade, incluindo peixe-espada-preto e goraz. As capturas destas espécies estão sujeitas

8 Decisão (UE) 2015/238 do Conselho, de 10 de fevereiro de 2015, relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo entre a União Europeia e a República das Seicheles sobre o acesso dos navios de pesca que arvoram a
bandeira das Seicheles às águas e aos recursos biológicos marinhos de Maiote, sob a jurisdição da União Europeia.
JO L 40 de 16.2.2015, p. 1-3.

9 Dados extraídos do ficheiro da frota de pesca da União.
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a um TAC e a uma quota imposta pelo Conselho com base num parecer científico emitido pelo
CIEM.

Os desembarques nos Açores ascenderam a 8 236 toneladas em 2015, com um valor de
28 milhões de EUR. Trata-se de um decréscimo significativo em relação a anos anteriores
(16 mil toneladas em 2010), que as autoridades regionais atribuem às persistentes capturas
reduzidas de atum e às restrições das possibilidades de pesca de espécies de profundidade10.

1.4.8. Madeira

A frota de pesca da Madeira possui características comparáveis às da frota dos Açores,
possuindo, todavia, um menor número de embarcações. O principal segmento da frota inclui
um segmento polivalente de pequena pesca de 386 unidades que utiliza artes de pesca
passivas para capturar diferentes espécies, bem como navios de maior dimensão, de
comprimento superior a 12 metros, que visam espécies de profundidade (44 unidades)
utilizando linhas de mão e espécies de atum utilizando canas (3 unidades) (Oceanic
Développement et al., 2012).

A evolução da frota ao longo da última década contrasta com a evolução da frota dos Açores.
O número de pequenas embarcações de comprimento inferior a 12 metros diminuiu apenas
7 % entre 2005 e 2016, sem um aumento significativo concomitante da potência de pesca
(7 kW em média em 2005, em relação a 9 kW em média em 2016). O número de navios de
comprimento superior a 12 metros manteve-se estável (48 unidades em 2005 e 47 em 2016),
com um ligeiro aumento da potência de motor média, de 228 kW em 2005 para 272 kW em
2016.

Os desembarques na Madeira perfizeram 5 640 toneladas, com um valor de 15,6 milhões de
EUR em 2015. Trata-se de um valor inferior em peso ao dos desembarques de 2005 (6 700
toneladas), mas superior em termos monetários (11,8 milhões de EUR)11. Os desembarques
domésticos são dominados pelo atum e outras grandes espécies pelágicas.

10 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srmct/noticias/Reabertura+da+pesca+de+alfonsim+é+
boa+notícia+para+pescadores+açorianos+afirma+Brito+e+Abreu.htm (consultado em 5.10.2016).

11 Fonte: Direção Regional de Estatística da Madeira.
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2. REVISÃO DAS ANTERIORES E ATUAIS MEDIDAS DE
GESTÃO DA FROTA DA UNIÃO APLICÁVEIS NAS
REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

 No âmbito da atual PCP, as frotas de pesca das RUP, com exceção de Maiote, não
beneficiam de derrogação das regras gerais de gestão das frotas que
determinam, essencialmente, que a entrada de nova capacidade deve ser compensada
pela retirada prévia de capacidade equivalente.

 A anterior PCP concedia às frotas das RUP derrogações que isentavam os Estados-
Membros da obrigatoriedade de retirada de capacidades em caso de entrada de outras
dentro dos limites de capacidade autorizados. As RUP tinham, além disso, autorização
para utilizar auxílios da União para a construção de navios durante os dois anos
seguintes à sua proibição para as frotas continentais.

 A avaliação do equilíbrio entre a capacidade das frotas das RUP e as possibilidades
de pesca existentes, efetuada pelos Estados-Membros, não foi conclusiva, sobretudo
devido à ausência de dados biológicos sobre as unidades populacionais exploradas. Não
obstante, Espanha terá identificado um segmento das ilhas Canárias como
estruturalmente desequilibrado.

 A atual PCP inclui várias medidas de interesse para as frotas de pesca das RUP, incluindo
a proteção das zonas de pesca, possibilidades de pesca ao abrigo de APPS ou a
criação de um conselho consultivo específico.

 O FEAMP tem em conta as especificidades das RUP quando autoriza uma maior
intensidade da ajuda pública em comparação com o continente (+35 %). Uma
exceção importante é a intensidade da ajuda à substituição de motores, para a
qual é definido um limite uniforme de 30 %, independentemente da região da União em
causa.

 O FEAMP também inclui a continuação do regime de compensação que visa atenuar
os custos suplementares suportados pelas operadoras das RUP decorrentes das
desvantagens específicas das regiões. Em comparação com as intervenções que a
precederam, os âmbitos técnico e geográfico da intervenção são ampliados e a
dotação financeira é quase duplicada.

 A Comissão autoriza os Estados-Membros a terem em conta as desvantagens
específicas das RUP na conceção de regimes de auxílios estatais para o setor
das pescas. Esta oportunidade foi aproveitada nas RUP de Espanha e de Portugal
para atenuar os custos de exploração dos navios e nas RUP francesas para
investimentos em navios e para aplicação dos regimes de compensação em caso de
catástrofes naturais de longa duração.

2.1. Regras de gestão das frotas

As frotas dos Estados-Membros estão sujeitas ao cumprimento dos limites máximos de
capacidade expressos em kW e em AB. No que respeita às frotas continentais da União, os



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão
____________________________________________________________________________________________

28

limites máximos de capacidade são estipulados para todas as embarcações em conjunto a nível
dos Estados-Membros, enquanto no caso das RUP os limites máximos de capacidade são
estipulados por segmento da frota para cada RUP (ver o anexo 1 para obter informações
pormenorizadas sobre a segmentação utilizada para cada RUP nos termos do Regulamento
(UE) n.º 1380/2013).

A partir de 1.1.2014, as frotas das RUP estão sujeitas às disposições gerais aplicáveis a todas
as frotas dos Estados-Membros que determinam, em particular, que os navios de pesca
retirados com ajuda pública não devem ser substituídos e que a entrada na frota de nova
capacidade sem ajuda pública deve ser compensada por uma retirada prévia de capacidade
sem ajuda pública pelo menos equivalente. Nos termos deste regime, as atuais capacidades
da frota de pesca das RUP não podem ser ampliadas. No entanto, Maiote, que foi incluído
recentemente no âmbito de aplicação do TFUE, beneficia de um regime derrogatório, com
autorização para incluir nova capacidade sem a retirada de capacidade equivalente até
31.12.202512.

Para gerirem as entradas e saídas do registo da frota de pesca até ao final de 2013, as RUP
foram sujeitas a um regime específico descrito no Regulamento (CE) n.º 639/200413, que
previa uma derrogação do regime de gestão de entradas e saídas descrito em pormenor no
regulamento de base da PCP 2003-2013 (Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do Conselho14).
Em suma, o Regulamento (CE) n.º 639/2004 alterado permitia às frotas das RUP evoluir para
alcançar os níveis de referência até 31.12.2011 e isentava os Estados-Membros da retirada
obrigatória de capacidade prevista no Regulamento (CE) n.º 2371/2002. Este regulamento
também autorizava auxílio público à renovação dos navios de pesca das RUP até 31.12.2006
(por oposição a 31.12.2004, data aplicável às frotas continentais). O Regulamento (CE) n.º
639/2004 não continha derrogações da regra básica que estabelece que os navios de pesca
retirados com ajuda pública não devem ser substituídos. Embora o Regulamento (CE) n.º
639/2004 fosse aplicável sem data-limite definida, os seus efeitos relativos às RUP cessaram
em 31.12.2011, a data acordada para o final da derrogação do regime de gestão de entradas
e saídas dentro dos limites de capacidade estipulados pelo Regulamento (CE) n.º 2371/2002
do Conselho.

O Regulamento (CE) n.º 639/2004 encarregava a Comissão de apresentar ao Parlamento
Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação do regulamento o mais tardar em 30 de
junho de 2012. Por vários motivos, o relatório sobre a aplicação em questão ainda não foi
apresentado.

2.2. Equilíbrio entre a capacidade e as possibilidades de pesca
Para as frotas das RUP, tal como para as frotas continentais, o princípio global promovido pela
PCP relativamente à gestão das frotas é o de que os Estados-Membros procuram adaptar a
capacidade de pesca às possibilidades de pesca ao longo do tempo, tendo em conta as
tendências e com base em pareceres científicos, a fim de obter um equilíbrio estável e
duradouro entre elas (artigo 22.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013). Este princípio
também ficou consagrado na PCP adotada em 2002. Contudo, em comparação com a sua

12 Regulamento (UE) n.º 1385/2013 do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera os Regulamentos (CE)
n.º 850/98, (CE) n.º 1224/2009 e (CE) n.º 1069/2009 do Conselho, e (UE) n.º 1379/2013 e (UE) n.º 1380/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho, na sequência da alteração do estatuto de Maiote perante a União Europeia.
JO L 354 de 28.12.2013, p. 86-89.

13 Regulamento (CE) n.º 639/2004 do Conselho, de 30 de março de 2004, relativo à gestão das frotas de pesca
registadas nas regiões ultraperiféricas da Comunidade. JO L 102 de 7.4.2004.

14 Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do Conselho, de 20 de dezembro de 2002, relativo à conservação e à exploração
sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas. JO L 358 de 31.12.2002, p. 59-80.
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versão de 2002, a PCP de 2013 impôs obrigações mais rigorosas aos Estados-Membros, que
têm de identificar, nos relatórios anuais, a situação dos segmentos da frota nacional
(artigo 22.º, n.º 2) e de identificar os segmentos que se encontram em situação de
sobrecapacidade estrutural. O artigo 22.º, n.º 3, indica que é necessário elaborar uma
avaliação separada para as frotas que operam nas regiões ultraperiféricas.

O CCTEP (2015) reviu os relatórios sobre as frotas apresentados pelos Estados-Membros.
Relativamente à situação das regiões ultraperiféricas, não foi possível retirar conclusões da
análise. Uma das justificações para tal é o facto de, apesar dos requisitos obrigatórios, as RUP
não serem identificadas isoladamente na avaliação do CCTEP, mas agrupadas sob uma rubrica
geral intitulada Outras Regiões de Pesca (ORP), que inclui as regiões ultraperiféricas agrupadas
por Estado-Membro e as atividades de pesca da União fora das águas da União. A frota dos
Açores é uma exceção, uma vez que é incluída nos segmentos do Atlântico Nordeste. Uma
outra razão indicada pelo CCTEP é o facto de, num total de 94 segmentos da frota das ORP,
apenas uma pequena percentagem possuir indicadores disponíveis (geralmente menos de
10 %, consoante o indicador). Uma vez que o número de segmentos da frota relativamente
aos quais estavam disponíveis indicadores é muito baixo, o CCTEP não considera adequado
apresentar conclusões relativas aos segmentos das ORP ou às tendências dos indicadores.

Mais concretamente, concluiu-se que os dois indicadores biológicos propostos pela Comissão
(o indicador das unidades populacionais em risco e o indicador de capturas sustentáveis15)
estão muitas vezes ausentes na maioria dos segmentos das frotas das RUP. Nos casos em que
estava disponível um destes indicadores (para alguns segmentos da frota dos Açores, da
Madeira e das ilhas Canárias), não foi possível retirar conclusões sobretudo porque as unidades
populacionais cujos indicadores biológicos estavam disponíveis representavam apenas
pequenas percentagens das capturas totais efetuadas pelos segmentos. Não obstante, de
acordo com o CCTEP (2015), Espanha terá identificado um segmento da frota nas ilhas Canárias
como estruturalmente desequilibrado, incluindo-o num plano de ação nacional. Os relatórios
da frota publicados por Portugal e pela França não distinguem os segmentos das RUP que
estariam estruturalmente desequilibrados16.

Em conclusão, não é possível avaliar em que medida as frotas das RUP estão equilibradas
devido à ausência de indicadores biológicos. A principal justificação para tal é, provavelmente,
o facto de a maior parte das unidades populacionais costeiras exploradas pelas frotas de
pequena pesca das RUP não serem avaliadas devido à insuficiência de dados científicos
disponíveis. Nesta situação, o princípio da precaução integrado na PCP determina que o esforço
de pesca não seja aumentado.

2.3. Proteção dos interesses de pesca regional nas águas das RUP

Como medida de caráter geral, o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 autoriza os Estados-
Membros a restringirem o acesso às águas situadas na zona das 100 milhas marítimas medidas
a partir das linhas de base das RUP aos navios de pesca da União não registados nos portos
das RUP até 31.12.2022 (artigo 5.º, n.º 3). No entanto, essas restrições não se aplicam aos
navios de pesca do continente que exercem tradicionalmente a pesca nessas águas, desde que
não excedam os níveis de esforço de pesca anteriores. Trata-se de uma isenção da regra geral
que estabelece que os navios de pesca da União beneficiam de igualdade de acesso às águas
e aos recursos da União, no respeito das regras da PCP17.

15 Para obter definições destes indicadores, ver COM(2014) 545, Diretrizes para a análise do equilíbrio entre a
capacidade de pesca e as possibilidades de pesca em virtude do artigo 22.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

16 http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.AnnualReport (consultado em 18.10.2016).
17 Considerando 18 do Regulamento (UE) n.º 1380/2013.
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Com efeito, esta medida protege, essencialmente, as possibilidades de pesca das unidades
populacionais de profundidade pelas frotas de pesca dos Açores e da Madeira. Relativamente
a outras RUP, poucas ou nenhumas embarcações de pesca do continente procuram aceder às
suas zonas de pesca. No entanto, a medida não diz respeito a navios de países terceiros que
dispõem de possibilidades de pesca nas águas da Guiana Francesa ou de Maiote através de
acordos de pesca específicos aprovados por decisões do Conselho.

As águas de Maiote são protegidas pelo Regulamento (UE) n.º 1385/2013 do Conselho, que
introduz uma proibição da pesca de atum com redes de cerco com retenida por qualquer
embarcação de pesca dentro da zona de 24 milhas da costa das ilhas, para proteger os
pequenos pescadores locais que pescam a mesma espécie.

2.4. Zonas de pesca

As operações de pesca das frotas de pequena pesca das RUP são relativamente próximas da
costa. Contudo, nas RUP francesas, as pequenas embarcações podem operar a até 50 milhas
marítimas da costa quando pescam junto dos DCP ancorados.

Os navios de maior dimensão das RUP podem alargar as suas operações a águas internacionais
ou zonas que estejam sob a jurisdição de países terceiros ao abrigo de APPS celebrados pela
União. O anexo 3 enumera os APPS atualmente utilizados pelas frotas de pesca das RUP. Os
relatórios de avaliação dos APPS pertinentes18 concluíram que as possibilidades de pesca
utilizadas pelas frotas das RUP apoiavam a sua viabilidade económica, sendo, por conseguinte,
muito relevantes.

Atualmente, não existem APPS celebrados pela UE com países terceiros no Atlântico Centro-
Oeste que concedam possibilidades de pesca à frota de Guadalupe (incluindo São Martinho),
de Martinica ou da Guiana Francesa em zonas de pesca de países vizinhos. Foi celebrado um
acordo de pesca entre a UE e a República Dominicana em 199319, que, por motivos
desconhecidos, nunca chegou a ser executado. O acesso a zonas de pesca adjacentes durante
a pesca de espécies altamente migratórias foi comunicado como sendo de potencial interesse
para as frotas de Guadalupe e Martinica, nomeadamente nas águas de Antígua (Blanchet et
al., 2002). No entanto, esta identificação de necessidades tem de ser confirmada de novo à luz
da recente evolução dos segmentos das frotas das RUP em questão.

2.5. Conselhos consultivos (regionais)

Ao abrigo da anterior PCP, foram criados conselhos consultivos regionais sem que as RUP
fossem tidas devidamente em conta. Apenas as RUP portuguesas e espanhola foram incluídas
no âmbito geográfico do CCR para as águas ocidentais sul20 com interesses de pesca nas águas
do golfo da Biscaia e nas águas em torno da Península Ibérica (zonas VIII e IX do CIEM).
Nenhuma das RUP francesas fez parte de qualquer um os outros CCR instituídos ao abrigo do
Regulamento (CE) n.º 2371/2002.

A atual PCP prevê a criação de um conselho consultivo específico para as regiões
ultraperiféricas, subdividido em três bacias marítimas (Atlântico Oeste, Atlântico Este e Oceano
Índico). Em comparação com a PCP anterior, o conselho consultivo das regiões ultraperiféricas

18 Available at http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_en.htm (accessed 6.10.2016)
19 Regulamento (CE) n.º 3329/93 do Conselho, de 29 de novembro de 1993, relativo à celebração do Acordo de pesca

entre a Comunidade Económica Europeia e o Governo de Domínica (Commonwealth). JO L 299 de 4.12.1993, p. 1.
20 Decisão do Conselho, de 19 de julho de 2004, que institui conselhos consultivos regionais no âmbito da política

comum das pescas (2004/585/CE)
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irá dar às partes interessadas de todas as RUP oportunidades para contribuírem para a
aplicação e o desenvolvimento da PCP, nomeadamente através do processo de regionalização
previsto no artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013. No momento da redação do
presente estudo, o conselho consultivo das RUP estava ainda em fase de preparação.

No que respeita às RUP portuguesas e espanhola, o âmbito geográfico do conselho consultivo
das RUP sobrepõe-se ao âmbito geográfico do conselho consultivo para as águas ocidentais
sul, que engloba as águas em torno dos Açores, das ilhas Canárias e da Madeira. Em princípio,
estas RUP podem ser membros de ambos os conselhos consultivos. A situação levanta um
possível problema de redundância que terá de ser resolvido assim que o conselho consultivo
das RUP estiver a funcionar.

2.6. Apoio financeiro aos setores de pesca das RUP

2.6.1. Instrumentos financeiros da União

Desde 2014, as intervenções da União nos setores da pesca e da aquicultura são enquadradas
pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), conforme descrito no
Regulamento (UE) n.º 508/201421.

O FEAMP inclui várias medidas que podem ser aplicadas para apoiar o desenvolvimento das
frotas de pesca da União, incluindo as registadas nas RUP. No entanto, os auxílios à construção
de navios de pesca ou ao aumento das capacidades dos navios de pesca, que foram eliminados
gradualmente ao abrigo da PCP anterior22, são coerentemente excluídos dos auxílios elegíveis
ao abrigo do FEAMP para todas as regiões da União. Não obstante, o FEAMP tem em
consideração as especificidades das RUP através de diferentes medidas, nomeadamente:

Uma derrogação para permitir o financiamento da implantação de dispositivos de
concentração de peixes (DCP) ancorados nas RUP (artigo 38.º). Os DCP ancorados são
amplamente utilizados nas RUP francesas para melhorar a captura de espécies altamente
migratórias em alto mar. Os navios de pesca em questão utilizam menos esforços nas zonas
costeiras, com benefícios em termos de conservação para as unidades populacionais costeiras
(ver, por exemplo, Guyader et al, 2017).

Um regime de compensação dos custos suplementares nas RUP para os produtos da
pesca e da aquicultura (artigo 70.º). A intenção do regime de compensação é atenuar os custos
suplementares decorrentes das desvantagens específicas das regiões em causa. O regime de
compensação já tinha sido incluído durante os anteriores períodos de programação, mas
através de um instrumento específico não associado aos fundos estruturais. Em comparação
com o último instrumento de compensação aplicável (Regulamento (CE) n.º 791/200723), o
FEAMP:

 Alargou o âmbito geográfico do regime de compensação para incluir todas as RUP
(Guadalupe, Martinica, São Martinho e Maiote não estavam incluídas nos instrumentos
anteriores).

21 Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º
861/2006, (CE) n.º 1198/2006 e (CE) n.º 791/2007 do Conselho e o Regulamento (UE) n.º 1255/2011 do
Parlamento Europeu e do Conselho. JO L 149 de 20.5.2014, p. 1-66.

22 Disponíveis até 31.12.2004 para o continente e até 31.12.2006 para as RUP.
23 Regulamento (CE) n.º 791/2007 do Conselho, de 21 de maio de 2007, que institui um regime de compensação dos

custos suplementares relativos ao escoamento de determinados produtos da pesca das regiões ultraperiféricas dos
Açores, da Madeira, das ilhas Canárias, da Guiana Francesa e de Reunião. JO L 176 de 6.7.2007, p. 1-4.
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 Alargou o âmbito técnico para incluir produtos de pesca colocados no mercado nas RUP.
Os instrumentos de compensação anteriores consideravam implicitamente a
compensação para produtos desembarcados e/ou fabricados nas RUP e, posteriormente,
vendidos nos mercados do continente, embora com uma certa margem para
interpretação explorada por algumas RUP (ver Oceanic Développement et al., 2012).

 Aumentou as dotações financeiras disponíveis para compensação. O quadro abaixo
demonstra que a dotação máxima anual global quase duplicou, de 15,6 milhões de EUR
(2007-2013) para 27,5 milhões de EUR (2014-2020) graças ao alargamento do âmbito
da intervenção.

Quadro 3: Relação das dotações de compensação anuais para as RUP no período de
2014-2020 em comparação com o período de 2007-2013

Estado-
Membro

Regulamento FEAMP
2014-2020 em EUR

(a)

Reg. (CE) 791/2007
2007-2013 em EUR

(b)

(a) / (b)

Espanha 8 700 000 5 844 076 1,5

França 12 350 000 4 868 700 2,5

Portugal 6 450 000 4 868 700 1,3

TOTAL 27 500 000 15 581 476 1,8
Fonte: Regulamento (UE) n.º 508/2014 e Regulamento (CE) n.º 791/2007.

Uma delegação nos Estados-Membros da execução do regime de compensação ao
abrigo dos princípios previstos no Regulamento (UE) n.º 508/2014 e as regras financeiras que
regem o controlo e o pagamento dos FEEI. Embora o regime de compensação FEAMP só agora
esteja a ser implementado devido à adoção tardia dos planos operacionais pelos Estados-
Membros, as partes interessadas das RUP receiam que o novo regime financeiro de gestão do
regime de compensação seja menos flexível do que o seu antecessor24, dissuadindo os
pequenos operadores de o utilizarem.

Uma derrogação para aumentar a intensidade máxima da ajuda pública da linha de
base geral de 50 %25 para 85 % para todas as operações localizadas nas RUP. O anterior
fundo estrutural das pescas (Fundo Europeu das Pescas26) também incluía uma maior
intensidade da ajuda pública no caso das RUP, mas com uma contribuição superior esperada
dos beneficiários dos projetos em comparação com a situação atual. A título de exemplo, a
modernização dos navios das RUP ao abrigo do FEP exigia pelo menos 50 % de financiamento
pelo beneficiário, em oposição a pelo menos 15 % ao abrigo do FEAMP.

No entanto, existe uma exceção importante que poderá afetar os operadores das RUP. Para
operações elegíveis relativas à substituição dos motores principais ou auxiliares (artigo 41.º do
Regulamento FEAMP), o anexo 1 desse regulamento prevê uma redução da intensidade da
ajuda pública de 20 %. De acordo com o Regulamento de Execução (UE) n.º 772/2014 da

24 Autoridades regionais das RUP francesas e portuguesas, comunicações pessoais.
25 Não obstante as isenções de medidas específicas descritas no artigo 95.º e as prescrições específicas de intensidade

da ajuda pública de determinadas medidas enumeradas no anexo I.
26 Regulamento (CE) n.º 1198/2006 do Conselho, de 27 de julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu das Pescas. JO

L 223 de 15.8.2006, p. 1-44.



A gestão das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas
____________________________________________________________________________________________

33

Comissão27 que estabelece regras relativas à acumulação de pontos percentuais positivos ou
negativos, a intensidade máxima da ajuda para beneficiários das RUP para a substituição de
motores é de 30 %, semelhante à intensidade máxima da ajuda aplicável às regiões do
continente para este tipo de operação.

Quadro 4: Comparação entre as principais caraterísticas do atual regime de
compensação e as do regime anterior

Aspetos
principais:

Novo regime de compensação
(Regulamento (UE)

n.º 508/2014)

Anterior regime de compensação
(Regulamento (UE) n.º 791/2007)

Cobertura
geográfica

Âmbito alargado: todas as RUP
são elegíveis

Âmbito limitado: apenas as ilhas
Canárias, Açores, Madeira, Reunião e
Guiana Francesa eram elegíveis. Todas
as outras (Martinica, Guadalupe e
Maiote) estavam excluídas

Espécies
abrangidas A definir pelos Estados-Membros

nos planos de compensação
exigidos nos termos do artigo
72.º

A definir pelos Estados-Membros nos
respetivos planos de compensação
exigidos nos termos do artigo 7.º

Montante
unitário da
compensação

Cobertura da
compensação

Tem por objetivo compensar os
custos adicionais incorridos ao
longo de toda a cadeia de
produção, incluindo em relação
aos produtos colocados nos
mercados nacionais (artigo 70.º)

O instrumento anterior estava
orientado para os auxílios destinados a
compensar os custos de transporte
para o continente (considerando 5;
artigo 5.º, n.º 3), apesar de tal ter sido
questionado por algumas RUP

Enquadramento
financeiro

27,5 milhões de euros/ano 15,6 milhões de euros/ano

Regras
financeiras

Regras financeiras aplicáveis aos
FEEI (os fundos da UE são
racionalizados)

Regras financeiras que regem o
financiamento da Política Agrícola
Comum28

Fonte: Análise própria dos regulamentos pertinentes.

2.6.2. Auxílios estatais

À semelhança das regiões continentais, as RUP podem beneficiar, sem notificação prévia à
Comissão, de auxílios estatais de minimis em conformidade com o Regulamento (UE)
n.º 717/201429 (30 000 EUR por empresa durante qualquer período de três anos) ou de auxílios
abrangidos pelo regulamento de isenção por categoria relativo às pescas30, que estão em
conformidade com os regimes de apoio previstos no Regulamento FEAMP.

27 Regulamento de Execução (UE) n.º 772/2014 da Comissão, de 14 de julho de 2014, que estabelece as regras
relativas à intensidade da ajuda pública aplicáveis às despesas totais elegíveis de certas operações financiadas ao
abrigo do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. JO L 209 de 16.7.2014, p. 47-48.

28 Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do Conselho, de 21 de junho de 2005, relativo ao financiamento da política
agrícola comum. JO L 209 de 11.8.2005, p. 1–25.

29 Regulamento (UE) n.º 717/2014 da Comissão, de 27 de junho de 2014, relativo à aplicação dos artigos 107.º e
108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis no setor das pescas e da
aquicultura. JO L 190 de 28.6.2014, p. 45-54.

30 Regulamento (UE) n.º 1388/2014 da Comissão, de 16 de dezembro de 2014, que declara determinadas categorias
de auxílios a empresas ativas na produção, transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura
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No caso dos regimes de auxílio que não sejam abrangidos pelas duas categorias anteriores, os
auxílios estatais podem ser concedidos na pendência de autorização da Comissão para
intervenções compatíveis com as orientações para o exame dos auxílios estatais no setor das
pescas e da aquicultura publicadas pela Comissão31. Estas orientações autorizam, em princípio,
os auxílios ao funcionamento nas RUP a fim de atenuar os condicionalismos específicos dessas
regiões, decorrentes das suas desvantagens específicas (n.º 5.6 das orientações), desde que
respeitem alguns princípios básicos, um dos quais determina que os mecanismos de auxílio
especificamente excluídos pelo FEAMP (nomeadamente auxílios à construção de novos navios
de pesca ou ao aumento da capacidade de pesca dos navios) não devem ser autorizados.

Os Estados-Membros afetados implementaram regimes de auxílios estatais específicos para as
RUP. Sabemos que existem pelo menos os seguintes auxílios:

 Auxílios ao combustível nas ilhas Canárias, nos Açores e na Madeira (Oceanic
Développement et al., 2012). Os preços reduzidos dos combustíveis foram tidos em
conta nos planos de compensação apresentados pelos dois Estados-Membros no
programa operacional no âmbito do FEAMP para 2014-202032.

 Os regimes fiscais específicos33 para encorajar investimentos em embarcações de pesca
nas RUP francesas diminuíram significativamente os montantes de investimento
exigidos aos pescadores para a aquisição de novas embarcações. A título de exemplo,
foram lançadas 17 novas embarcações de pesca em Guadalupe em 2016 através deste
mecanismo34. O segmento de palangreiros de Reunião, bem como o segmento de
arrastões para camarão da Guiana Francesa, também teriam beneficiado amplamente
deste regime de incentivos fiscais (Oceanic Développement et al., 2012).

 Os regimes de auxílios estatais para compensar os pescadores de Guadalupe e Martinica
pela poluição de longa duração das águas costeiras por clordecona35.

compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia. JO L 369 de 24.12.2014, p. 37-63.

31 Comunicação da Comissão — «Orientações para o exame dos auxílios estatais no setor das pescas e da aquicultura»
(2015/C 217/01). JO C 217 de 2.7.2015, p. 1-15.

32 Ver os planos de compensação anexos aos programas operacionais de Portugal e Espanha em
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files_en

33 Conhecido como défiscalisation.
34 Fonte: Le Marin, 16.09.2016.
35 Ver, por exemplo, http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/plan-chlordecone-r929.html

(consultado em 14.10.2016).
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3. CONCLUSÃO: O CAMINHO A SEGUIR

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

 Devido à crise económica global e a outros fatores externos, as RUP não puderam
tirar pleno partido das derrogações passadas relativas às regras de gestão das
frotas da União. A modernização das frotas das RUP continua a ser uma necessidade
premente que tem de ser abordada.

 Uma nova derrogação das regras de gestão das frotas estabelecida ao abrigo da
PCP poderia apoiar um maior desenvolvimento dos segmentos das frotas das RUP
que não se encontram próximos dos limites de capacidade estipulados.

 A longo prazo, o atual processo de reforma da PCP poderia prever um aumento
das capacidades de determinados segmentos das frotas caso fosse possível
demonstrar cientificamente que a taxa de exploração de determinados recursos
haliêuticos poderia ser aumentada sem comprometer o objetivo do RMS da PCP.
De modo alternativo ou complementar, a reorganização da segmentação das frotas
das RUP poderia criar possibilidades de desenvolvimento de alguns segmentos das RUP
sem a necessidade de aumentar os limites de capacidade.

 Uma outra proposta é a de aumentar a intensidade da ajuda para operações
relacionadas com a substituição de motores nas RUP. Ao abrigo das atuais regras
do FEAMP, a intensidade da ajuda para este tipo de operações é aplicada de modo
uniforme, independentemente da região da União em causa.

 Embora a introdução de auxílios da União à construção viesse dinamizar a
modernização das frotas das RUP, dadas as desvantagens específicas das regiões,
a decisão é delicada e tem de ser coerente com as recentes iniciativas da União no
contexto da OMC.

 No que diz respeito aos aspetos processuais, a jurisprudência indica que o papel do
Parlamento Europeu é meramente consultivo quando as iniciativas legislativas da
União utilizam o artigo 349.º do TFUE como base jurídica.

3.1. Principais ensinamentos retirados da anterior PCP

Foi concedido às frotas de pesca das RUP um regime específico de modernização da frota em
2004 com uma derrogação do regime de entradas e saídas e uma utilização alargada da ajuda
pública para a construção de novos navios ou para o aumento da capacidade de pesca dos
navios existentes, aplicada ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 639/2004. Contudo, de acordo
com os indicadores descritos em pormenor nas secções1.1 e 1.2, esta oportunidade não foi
aproveitada por todas as RUP. Em particular, as frotas de pesca das ilhas Canárias e da Madeira
parecem ter mantido ou reduzido os níveis anteriores, enquanto, nas RUP francesas e nos
Açores, em menor grau, as frotas de pesca foram modernizadas através de uma passagem das
pequenas embarcações de comprimento inferior a 7 metros com motores de baixa potência
para embarcações de 7 a 12 metros de comprimento com maior potência de motor.

Uma justificação provável é o facto de o regime derrogatório de gestão das frotas nas RUP ter
sido aplicado durante um período difícil. O período de 2004-2011 coincide com o início (2008)
e o desenvolvimento da crise financeira mundial que afetou a Europa, com impactos adversos
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graves nas economias de Espanha e Portugal36. Os problemas com a dívida soberana levaram
a cortes nos fundos públicos disponíveis para apoiar as frotas. A situação foi provavelmente
diferente para as RUP francesas, sem uma crise da dívida soberana para enfrentar e com a
disponibilidade de mecanismos estatais para os operadores das pescas poderem investir em
navios de pesca (défiscalisation – ver secção 2.6.2).

No período de 2004-2011, os preços dos combustíveis também atingiram níveis recorde (o que
motivou uma intervenção específica da União através do Regulamento (CE) n.º 744/200837),
com efeitos económicos nas empresas de pesca, agravados pela baixa dos preços de mercado
dos produtos da pesca. É possível que os operadores da pesca das RUP e das regiões
continentais não tivessem condições para investir nem se sentissem suficientemente confiantes
no futuro para contrair empréstimos a longo prazo, mesmo pressupondo que os bancos
estavam preparados para assumir os riscos tendo em conta a conjuntura macroeconómica.

Os impactos destas condições económicas adversas foram agravados por fatores externos
inesperados que afetaram as possibilidades de pesca disponíveis. Esses fatores incluíam a
diminuição das possibilidades de pesca dos arrastões das ilhas Canárias nas águas de países
terceiros, o quase colapso das unidades populacionais de camarão ao largo da Guiana Francesa
ou o estado dos recursos de profundidade disponíveis para as frotas de pesca dos Açores e da
Madeira. Estas circunstâncias externas desencadearam planos de desmantelamento que
afetaram os níveis de capacidade de referência da frota de pesca das RUP.

Devido à influência dos fatores externos, as frotas das RUP podem ter perdido as oportunidades
proporcionadas pelo regime específico de gestão da frota aplicado através do Regulamento
(CE) n.º 639/2004.

Em algumas RUP, em especial nas ilhas Canárias e na Madeira, a frota de pequena pesca está
a alcançar um nível perigoso de antiguidade, com embarcações próximas da obsolescência (em
média com mais de 40 anos). As embarcações antigas são menos seguras e menos eficientes
e têm condições de trabalho menos atrativas para os pescadores do que as embarcações
modernas. Além disso, devido ao potencial limitado das unidades populacionais costeiras, bem
como ao aumento da utilização das zonas costeiras por outras indústrias das RUP, praticamente
só os recursos de alto mar conseguem suportar mais desenvolvimentos. Contudo, para aceder
às zonas de pesca em alto mar, são necessários navios modernos.

3.2. Possíveis oportunidades

3.2.1. Uma derrogação das regras de gestão da frota da PCP estabelecida pelo
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 para as RUP

O precedente do Regulamento (CE) n.º 639/2004 demonstra que seria possível uma
derrogação das regras comuns de gestão da frota ao abrigo da atual PCP de modo a ter em
conta as desvantagens específicas das RUP com base no artigo 349.º do TFUE. A opção poderia
autorizar as RUP a incluir novas capacidades sem a retirada de uma capacidade equivalente,
dentro dos limites máximos de capacidade aplicáveis. Tal como referido na secção 2.1, tal
derrogação daria oportunidades aos segmentos da frota que não estão atualmente próximos
dos limites de capacidade, mas teria pouco impacto nos segmentos da frota que se encontram

36 Bem como na Irlanda, na Grécia e em Chipre. Ver as explicações da DG ECFIN em
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_happen/i
ndex_pt.htm (consultado em 15.10.2016).

37 Regulamento (CE) n.º 744/2008 do Conselho, de 24 de julho de 2008, que institui uma ação específica temporária
destinada a promover a reestruturação das frotas de pesca da Comunidade Europeia afetadas pela crise económica.
JO L 202 de 31.7.2008, p. 1-8.
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neste momento próximos dos seus limites de capacidade, ou seja, todos os segmentos das
frotas dos Açores e da Madeira, bem como o segmento de pequenas embarcações de
comprimento inferior a 12 metros de Guadalupe e São Martinho.

3.2.2. Uma revisão dos limites de capacidade e da segmentação de determinados
segmentos da frota das RUP

No que se refere aos segmentos que se encontram atualmente próximos dos limites máximos
de capacidade estipulados, a União poderia ponderar uma revisão desses limites, caso se
verificasse que os recursos visados são explorados abaixo dos níveis de RMS. A revisão da
segmentação e dos limites máximos de capacidade não deve prejudicar o compromisso global
da União de alcançar o equilíbrio entre as capacidades das frotas e as possibilidades de pesca
disponíveis. A este respeito, a União poderia convidar os Estados-Membros em causa a
apresentar planos de desenvolvimento da frota, incluindo uma base revista de segmentação
da frota, descrevendo, nomeadamente:

 O estado do recurso que será explorado pelos segmentos da frota a desenvolver.

 Os reforços de capacidade que se poderiam prever ao longo do tempo para realizar o
potencial identificado e ainda por explorar, tendo em vista o objetivo de RMS e o
princípio da precaução.

 As medidas que os Estados-Membros tencionam aplicar para assegurar que os navios
de pesca em causa irão concentrar as suas atividades nas unidades populacionais
identificadas sem aumentar os esforços de pesca de outros recursos, sobretudo nas
zonas costeiras. As medidas devem incluir, pelo menos, regimes de autorização de
pesca específicos para navios que beneficiam de uma licença.

A Comissão, com base em pareceres científicos do CCTEP, avaliaria os documentos
apresentados pelos Estados-Membros.

Note-se que, neste momento, as perspetivas de aumentos sustentáveis das capacidades de
pesca das RUP parecem estar limitadas, em todas as RUP, às espécies altamente migratórias
e espécies afins do ecossistema pelágico (tais como serra-da-índia, mai mai, doirado) ou a
situações específicas como, por exemplo, a disponibilidade dos operadores da Guiana Francesa
para explorarem unidades populacionais de lutjanídeos de profundidade atualmente exploradas
pelos navios venezuelanos, implicando o desenvolvimento de um segmento da frota específico.

Em alternativa, a revisão poderia alterar a atual base de segmentação da frota, que constitui
um legado do passado38, através de uma mera supressão da segmentação da frota, como
acontece nas frotas continentais, ou através de uma reformulação da atual segmentação. A ser
seguida esta opção, os limites de capacidade impostos pelo atual regulamento de base da PCP
poderão não ter de ser revistos.

3.2.3. Adaptação dos instrumentos financeiros da União às RUP

O FEAMP tem em consideração as desvantagens específicas das RUP, em especial através da
autorização de uma maior intensidade da ajuda pública. Contudo, no que se refere à
substituição dos motores principais ou auxiliares, que é importante para a modernização das
frotas das RUP, a intensidade máxima da ajuda está estipulada em 30 % para todas as

38 Para as RUP francesas, a atual segmentação é um legado dos programas plurianuais de orientação executados até
2001.
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intervenções pertinentes, sem ter especificamente em consideração as desvantagens
particulares das RUP.

Uma opção possível seria permitir um acréscimo de 35 pontos percentuais no âmbito dessas
operações nas RUP, aumentando a intensidade máxima da ajuda à substituição de motores
para 65 %. Esta autorização poderia ser introduzida através de uma revisão do Regulamento
de Execução (UE) n.º 771/2014 da Comissão antes do final do FEAMP, com o acordo de todas
as partes interessadas.

Caso esta alteração seja formalmente aprovada, os Estados-Membros visados terão a
oportunidade de ajustar os seus planos operacionais em conformidade durante o processo de
revisão estabelecido no Regulamento FEAMP.

3.2.4. Auxílios à construção

Os auxílios à construção ou ao aumento da capacidade de pesca poderiam apoiar a
modernização das frotas de pesca das RUP. Se os auxílios não fossem atribuídos a todas as
RUP, a frota de Maiote poderia ser uma candidata à ajuda, já que nunca beneficiou de
financiamento da União para este tipo de operação, ao contrário de outras RUP.

Os auxílios à construção ou ao aumento da capacidade de pesca foram gradualmente
eliminados ao abrigo da PCP 2003-2013, com efeitos a partir de 31.12.2004 nas regiões
continentais e de 31.12.2006 nas regiões ultraperiféricas.

A decisão de reintroduzir os auxílios à construção para os navios das RUP no âmbito da PCP
com base no artigo 349.º é delicada. Em particular, tem de ser coerente com a recente
iniciativa da União adotada no contexto da OMC de proibir os subsídios prejudiciais no setor
das pescas39. Contudo, a iniciativa da União prevê flexibilidade para os países em
desenvolvimento e tenciona tomar em consideração as necessidades das comunidades
piscatórias dos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento, que poderiam ser objeto
de alargamento, no caso das RUP, com base no artigo 349.º do TFUE. A procura de coerência
com esta iniciativa pode ser, por enquanto, prematura, uma vez que o debate internacional
ainda se encontra numa fase inicial.

3.3. Aspetos processuais

O Conselho adotou o Regulamento (UE) n.º 1385/201340 para alterar vários regulamentos da
UE, incluindo o regulamento de base da PCP e o chamado Regulamento de Controlo41, na
sequência da alteração do estatuto de Maiote, que se tornou uma RUP em 1 de janeiro de
2014. O regulamento adota medidas específicas no domínio da pesca e da saúde animal,
prevendo a alteração dos regulamentos da UE acima referidos e de outros regulamentos.

39 Ver as informações da DG TRADE em http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1561 (consultado em
19.10.2016).

40 Regulamento (UE) n.º 1385/2013 do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera os Regulamentos (CE)
n.º 850/98, (CE) n.º 1224/2009 e (CE) n.º 1069/2009 do Conselho, e (UE) n.º 1379/2013 e (UE) n.º 1380/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho, na sequência da alteração do estatuto de Maiote perante a União Europeia,
JO L 354 de 28.12.2013, p. 86-89.

41 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime comunitário
de controlo a fim de assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas, altera os Regulamentos
(CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008,
(CE) n.º 1342/2008, e revoga os Regulamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e (CE) n.º 1966/2006. JO
L 343 de 22.12.2009, p. 1-50.
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A Comissão e o Parlamento interpuseram junto do TJUE uma ação conjunta contra o Conselho
pedindo a anulação do Regulamento (UE) n.º 1385/2013 devido à base jurídica na qual o
Conselho baseou o regulamento, nomeadamente o artigo 349.º do TFUE, que difere da base
jurídica da proposta original da Comissão, nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE no que
respeita às pescas e o artigo 168.º, n.º 4, do TFUE no que respeita à saúde42. O principal
argumento apresentado pelas instituições assenta no facto de as medidas em causa serem
abrangidas pelo âmbito de aplicação das políticas setoriais, incluindo a PCP, relativamente às
quais as decisões têm de ser tomadas de acordo com o processo legislativo ordinário43. Na
verdade, o litígio assenta no papel de cada instituição no processo jurídico: o artigo 43.º, n.º 2,
define o processo legislativo ordinário segundo o qual o PE e o Conselho tomam decisões em
conjunto. O artigo 349.º introduz um elemento derrogatório que coloca a decisão final
exclusivamente nas mãos do Conselho.

No seu acórdão proferido em 15 de dezembro de 2013, o Tribunal decidiu44 que, no caso
relativo a uma RUP, Maiote, poderiam ser tomadas medidas específicas e que o artigo 349.º
do TFUE era a base jurídica correta. O Regulamento (UE) n.º 1385/2013 permanece, por
conseguinte, em vigor45.

Este acórdão irá criar um precedente relativo ao procedimento a seguir para a adoção de
medidas no domínio das pescas, em especial a aplicação da PCP, que tenham impacto específico
nas RUP. Mais concretamente, atribuirá um papel meramente consultivo ao PE em iniciativas
jurídicas futuras com base no artigo 349.º.

42 Uma vez que não contestaram o teor do regulamento, a CE e o PE solicitaram a anulação do regulamento, pedindo,
contudo, ao Tribunal que mantivesse os seus efeitos até à adoção de um novo regulamento.

43 Segundo a Comissão, o artigo 349.º apenas se aplica às derrogações do Tratado e não ao direito derivado, e o
Conselho não pode definir estas derrogações com base no direito derivado. Além disso, neste caso não é necessário
aplicar um processo jurídico específico, uma vez que o caso é abrangido por uma política setorial (PCP) que assenta
no processo legislativo ordinário. À semelhança da Comissão, o PE explica que o artigo 349.º não se pode sobrepor
à base jurídica setorial e que a derrogação deveria dizer respeito à plena aplicação do direito da UE. Por outro lado,
os motivos avançados pelo Conselho, nomeadamente a proteção de ecossistemas marinhos frágeis, não
correspondem a uma «situação social e económica estrutural», mas a uma situação que pode surgir em qualquer
local da UE, pelo que não é necessário adotar medidas fora do âmbito da PCP. O facto de algumas medidas serem
temporárias também foi utilizado para as excluir do âmbito de aplicação do artigo 349.º.

44 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 15 de dezembro de 2015, Parlamento Europeu e Comissão
Europeia/Conselho da União Europeia, ECLI:EU:C:2015:813

45 Para o Tribunal, resulta do teor do artigo 349.º que o âmbito de aplicação das derrogações diz respeito tanto ao
direito primário como ao direito derivado. Além disso, o artigo 349.º não apresenta uma lista exaustiva. Por outro
lado, é evidente que as medidas adotadas pelo Regulamento (UE) n.º 1385/2013 têm em conta a situação social
e económica estrutural de Maiote, nomeadamente para proteger a sua frota local, e, por conseguinte, constituem
derrogações à política setorial (PCP).
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ANEXO 1: DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES ESPECÍFICAS
RELACIONADAS COM AS FROTAS DE PESCA DAS
RUP

As secções seguintes abordam algumas questões específicas relacionadas com condições
específicas das frotas das RUP incluídas nos termos de referência desta análise aprofundada, à
qual acrescentámos um ponto sobre formas como a PCP tratou no passado as frotas de pesca
das RUP.

1. Condições geográficas

PRINCIPAL CONCLUSÃO

 As condições geográficas nas RUP impõem o desenvolvimento de atividades de pesca
em alto mar utilizando navios de pesca adaptados.

Com exceção da Guiana Francesa, todas as RUP são ilhas com áreas de plataforma continental
estreitas. Por conseguinte, os recursos haliêuticos disponíveis perto da costa têm um potencial
limitado que tem de ser partilhado pelos pescadores profissionais e desportivos. Este último
setor pode representar uma causa significativa de mortalidade de pesca nas RUP com
infraestruturas turísticas desenvolvidas (por exemplo, ilhas Canárias, Guadalupe, São
Martinho, Martinica e Reunião).

Provavelmente mais do que os seus homólogos continentais, os pescadores das RUP têm de
diversificar as suas atividades afastando-se das zonas costeiras, para explorar espécies
altamente migratórias e, no caso dos Açores e da Madeira, espécies de profundidade. Em
Guadalupe ou Martinica, as pequenas embarcações podem afastar-se até 40 milhas marítimas
da costa no mesmo dia para pescar com as redes de DCP ancorados (IFREMER, 2015a;
IFREMER, 2015b).

A diversificação segura para atividades ao largo requer navios de pesca adequados, com
melhores condições de navegabilidade e motores potentes. Tal influencia o nível de
investimentos a suportar pelos pescadores das RUP em comparação com os seus homólogos
continentais.

2. Possíveis impactos dos APPS

PRINCIPAL CONCLUSÃO

 Os APPS têm, segundo as avaliações, um impacto positivo nas frotas de pesca de
algumas RUP. Novos APPS no Atlântico Centro-Oeste poderão apoiar as operações
das frotas de Guadalupe, São Martinho e Martinica.

Tal como referido na secção 2.4, os relatórios de avaliação pertinentes concluíram que as
possibilidades de pesca negociadas pela União ao abrigo de APPS são importantes para atender
às necessidades das RUP e são eficazes na proteção dos interesses das frotas das RUP e das
indústrias auxiliares dependentes das atividades desses navios.
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Os benefícios indiretos dos APPS variam consoante a RUP. Nas ilhas Canárias, os APPS
celebrados com a Mauritânia e Marrocos contribuem para atrair atividades económicas
benéficas para as indústrias costeiras, particularmente em Las Palmas. Os navios continentais
que tiram partido das possibilidades de pesca utilizam serviços portuários para a manutenção
dos navios, e as indústrias locais a jusante para comercialização/distribuição das capturas.
Contudo, estes impactos indiretos diminuíram nos últimos anos com i) a diminuição das
possibilidades de pesca ao longo do tempo e ii) a aplicação progressiva das obrigações de
desembarque/transbordo nos portos dos países terceiros em questão a seu pedido. Os APPS
têm poucos ou nenhuns impactos económicos indiretos nas RUP francesas de Reunião e de
Maiote. Os navios continentais, tal como os das RUP, que utilizam as possibilidades de pesca
disponíveis no oceano Índico, utilizam sobretudo os portos das Seicheles para as suas
operações (Poseidon et al., 2014). Nenhumas capturas de navios continentais passam por estas
duas regiões. A explicação reside no facto de Reunião estar afastada das zonas de pesca, sendo
pouco económico para os navios continentais utilizar os seus portos ao invés dos das Seicheles.
No caso de Maiote, as zonas de pesca são próximas das zonas de pesca de atum durante a
época de pesca desta espécie no Canal de Moçambique (março-maio). Contudo, não existem
serviços portuários disponíveis em Maiote que possam servir de alternativa aos utilizados pela
frota nas Seicheles ou em Madagáscar. Além disso, os mercados internos das RUP são de
pequena dimensão (Oceanic Développement et al., 2012). Outros desembarques locais das
frotas continentais nas RUP teriam provavelmente impactos negativos nos preços em
consequência do aumento da oferta, com impactos económicos adversos para os produtores
locais.

De um ponto de vista geral, é possível estimar que os APPS celebrados com países terceiros
podem contribuir para condições mais equitativas para todas as frotas de pesca (das RUP,
continentais e de países terceiros), uma vez que estes acordos geralmente incluem cláusulas
de transparência e não discriminação que elevam as normas a cumprir por todos os navios de
pesca ativos na zona sob a jurisdição dos países terceiros em causa. Importa salientar que, até
ao momento, os APPS não têm abrangido as frotas de pesca dos Açores e da Madeira nem as
frotas de pesca registadas nas RUP no Atlântico Centro-Oeste (Guiana Francesa, Guadalupe,
Martinica e São Martinho). Se possível, as possibilidades de pesca nas águas dos países
terceiros vizinhos devem apoiar as operações das frotas de Guadalupe e Martinica que visam
espécies altamente migratórias.

No caso da Guiana Francesa e de Maiote, as frotas estrangeiras beneficiam de possibilidades
de pesca nas águas destas duas RUP. No que diz respeito à Guiana Francesa, os recursos
haliêuticos em questão não são objeto de pesca pela frota local, e os desembarques
obrigatórios em Caiena trazem benefícios socioeconómicos à indústria local. A situação de
Maiote é diferente. Os recursos haliêuticos em questão (espécies altamente migratórias)
também são procurados pela frota artesanal local, não existindo regras relativas às interações
entre o setor da pesca de Maiote e as frotas estrangeiras autorizadas na ausência de
infraestruturas adequadas nas ilhas (ver supra).

3. Possível impacto do clima

PRINCIPAL CONCLUSÃO

 Não é possível determinar objetivamente se o clima das RUP constitui uma
desvantagem específica que teria de ser abordada através de medidas da PCP
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A maior parte das RUP tem um clima tropical/equatorial. A estimativa dos impactos do clima
na frota das RUP é bastante subjetiva, especialmente quanto à questão de saber se o clima
das RUP constitui uma desvantagem específica que tem de ser abordada pela PCP. Contudo, é
possível constatar o seguinte:

 A construção de pequenas embarcações de pesca das RUP segue geralmente as
tradições e conhecimentos técnicos locais (ou seja, yoles, saintoises, tapouilles). É
possível que os tipos de embarcações das RUP sejam os mais adaptados ao contexto
local.

 Nas regiões costeiras continentais que fazem fronteira com o canal da Macha, com o
mar Negro, com o mar Báltico e com as águas ocidentais noroeste, o nível de humidade
é igualmente elevado durante todo o ano, excedendo os 80 % na maior parte do tempo.

 Comparativamente às RUP onde a temperatura é relativamente constante ao longo do
ano, algumas regiões continentais estão expostas a variações significativamente mais
amplas da temperatura atmosférica consoante as estações. Por exemplo, a temperatura
atmosférica média varia entre 22 °C e 30 °C em Fort-de-France (Martinica), ao passo
que em Burgas (Bulgária), por exemplo, a temperatura atmosférica média varia entre
0 °C e 27 °C (fonte: Météo France46). É possível estimar que as variações mais amplas
da temperatura do ar possam ter efeitos mais negativos na esperança de vida dos navios
de pesca do que as temperaturas atmosféricas relativamente estáveis.

 Por outro lado, a localização de algumas RUP na zona intertropical pode sujeitar os seus
navios de pesca a radiação ultravioleta mais nociva que os seus equivalentes
continentais, embora os navios de pesca que operam no mar Mediterrâneo também
estejam amplamente expostos. Contudo, as resinas ou tintas modernas proporcionam
tratamentos anti-radiação ultravioleta para atenuar este problema.

4. Impacto do afastamento

PRINCIPAL CONCLUSÃO

 Embora o afastamento seja uma realidade para algumas RUP, considera-se que as suas
consequências têm de ser devidamente abordadas através de medidas específicas
no âmbito da PCP e do FEAMP

Tal como indicado no quadro abaixo, as RUP encontram-se em situações diferentes
relativamente ao seu afastamento em relação ao continente, estando algumas (por exemplo,
a Madeira) mais próximas do continente do que outras (por exemplo, Reunião).

Quadro 5: Distância de algumas RUP em relação à Europa continental e tempo de
trânsito de/para a Europa continental

MAD AZO GUY RUN CAN
Distância da Europa continental (km) 1 000 1 500 7 000 9 200 1 700
Tempo de voo (horas) 1,5 2,5 8,5 11 2,5
Tempo de trânsito por via marítima (dias) 1,0 1,5 10-15 25-30 1,5

Fonte: Oceanic Développement et al. (2012).
Nota: MAD: Madeira; AZO: Açores; GUY: Guiana Francesa; RUN: Reunião; CAN: Ilhas Canárias.

46 www.meteofrance.com/climat/ (consultado em 17.10.2016).
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De acordo com Oceanic Développement et al. (2012), o afastamento tem um impacto indireto
nos custos suportados pelos operadores privados para i) a compra de bens e serviços
necessários para explorar os navios e ii) a expedição das capturas para mercados externos,
em especial o mercado continental da União. Estes custos suplementares decorrentes do
afastamento são precisamente o que o regime de compensação incluído no FEAMP
(artigo 70.º), e anteriormente em regulamentos específicos, visa atenuar. Os três Estados-
Membros em causa adotaram o instrumento e desenvolveram planos de compensação
pormenorizados que foram anexos aos programas operacionais do FEAMP.

O afastamento também pode prejudicar o trabalho em rede entre as partes interessadas das
RUP devido à distância entre as RUP e os centros de decisão do continente. Contudo, a criação
de um conselho consultivo das RUP e as disposições financeiras associadas (nomeadamente o
reembolso das despesas de deslocação, a compensação por rendimentos perdidos)
proporcionarão oportunidades para compensar esta desvantagem específica.

5. Elevado nível de desemprego e baixos níveis de habilitações

PRINCIPAL CONCLUSÃO

 Os elevados níveis de desemprego proporcionam oportunidades de recrutamento
no setor das pescas nas RUP. A União adotou um conjunto de medidas destinadas
a apoiar o reforço de capacidades humanas que ainda não são plenamente
utilizadas pelas RUP.

Existem centros de formação dedicados para trabalhadores marítimos, incluindo pescadores,
em todas as RUP francesas e nas ilhas Canárias47. Segundo as informações disponíveis, as RUP
portuguesas estarão a desenvolver instalações de formação específicas para aspirantes a
trabalhadores marítimos nos Açores48.

Pode presumir-se que elevados níveis de emprego nas RUP tenham dois tipos de consequências
no setor das pescas:

 Positivas, na medida em que as pessoas desempregadas podem encontrar
oportunidades de emprego no setor das pescas caso as condições de trabalho se lhes
afigurem atrativas. Neste caso, os candidatos a emprego podem seguir os programas
de formação específicos disponíveis nas suas regiões e começar por trabalhar como
tripulantes.

 Negativas, na medida em que as pessoas desempregadas podem encontrar meios de
subsistência alternativos através da pesca ilegal nas águas costeiras das RUP. Para além
da maior pressão da pesca nas unidades populacionais costeiras, os produtos de pesca
ilegal colocados nos mercados internos distorcem a concorrência à custa dos pescadores
registados. Segundo o plano operacional francês para o FEAMP, a pesca ilegal
(denominada pesca informal) ainda tem uma elevada incidência em Guadalupe e São
Martinho.

47 http://www.formation-maritime.fr/choisir-un-etablissement.html (França)
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/formacion/ (Espanha). Consultado em 17.10.2016.

48 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/novidades/Nova+Escola+do+Mar+ficar%C3%A1+ao+servi%C3%A7o
+do+progresso+do+Faial+e+dos+A%C3%A7ores+afirma+Vasco+Cordeiro.htm?lang=pt&area=ct (consultado
em 17.10.2016).
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Através do FEAMP, as RUP têm acesso a várias medidas descritas pormenorizadamente no
artigo 29.º sobre a promoção do capital humano, a criação de emprego e o diálogo social, com
intensidade de ajuda preferencial para as RUP em detrimento das suas equivalentes
continentais.

O apoio do FEAMP ao desenvolvimento local de base comunitária (capítulo III do título V do
Regulamento FEAMP) também visa a criação de emprego e a atração dos jovens para os setores
das pescas e da aquicultura. Contudo, até agora, poucas RUP aproveitaram esta oportunidade.
Enquanto as ilhas Canárias criaram seis FLAG ao abrigo do FEP, possivelmente com recursos
do FEAMP, apenas os Açores estão a ponderar a criação de três FLAG ao abrigo do FEAMP (não
tendo sido criado nenhum ao abrigo do FEP)49. Os programas operacionais francês e português
no âmbito do FEAMP não especificam se serão criados FLAG na Madeira ou nas RUP francesas.
No que diz respeito às medidas relativas ao DLBC, o Regulamento FEAMP autoriza os Estados-
Membros a aplicarem entre 50 % e 100 % da intensidade da ajuda, dando tratamento
preferencial às RUP candidatas.

6. Formas como a PCP tratou no passado as frotas de pesca das
RUP

PRINCIPAL CONCLUSÃO

 A forma como a PCP tratou as frotas de pesca no passado varia de forma muito
significativa consoante a RUP analisada. O mesmo se aplica às regiões
continentais de determinados Estados-Membros.

O documento de trabalho publicado pelo Parlamento Europeu sobre a gestão das frotas de
pesca nas RUP50 afirma que as frotas de pesca das RUP não beneficiaram dos fundos da UE
para modernizarem as suas frotas e aumentarem as suas capacidades de pesca durante as
décadas de 1970 e 1980, enquanto as frotas continentais terão beneficiado de financiamento
da UE para auxiliar o desenvolvimento das suas capacidades de pesca. Embora possa refletir a
realidade, esta afirmação merece provavelmente uma análise equilibrada.

Existem contrastes nas situações das RUP. As RUP espanhola e portuguesas têm uma história
mais recente no âmbito da PCP do que as RUP francesas e, por conseguinte, nunca receberam
auxílios destinados à frota da União até à plena adesão dos dois países em 1986. Maiote, que
só recentemente (2014) foi incluído no âmbito do Tratado, nunca recebeu auxílio da União para
o desenvolvimento de capacidades da frota de pesca nacional.

Além disso, nem todos os Estados-Membros podem beneficiar de auxílios da União para o
aumento das capacidades das frotas de pesca. Os dez Estados-Membros com litoral que
aderiram à União desde 200451 nunca beneficiaram de auxílios à construção da União nem de
auxílios da União para o aumento das suas capacidades de pesca.

49 Ver o sítio da FARNET https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/ (consultado em 18.10.2016).
50 Documento PE589.246, de 14.09.2016.
51 Chipre, Malta, Polónia, Lituânia, Letónia, Estónia, Eslovénia, Bulgária, Roménia e Croácia.
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ANEXO 2: SEGMENTAÇÃO DAS FROTAS DE PESCA DAS
REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS

Código
próprio do
segmento

Código
oficial

do
segment

o

RUP Segmento da frota
Comprimento

ou tipo de
embarcação

RUN-SSF 4FC Reunião Espécies demersais e pelágicas < 12 m

RUN-PEL 4FD Reunião Espécies pelágicas > 12 m

GUY-SSF 4FF Guiana
Francesa Espécies demersais e pelágicas. < 12 m

GUY-SHR 4FG Guiana
Francesa Navios de pesca do camarão

GUY-PEL 4FH Guiana
Francesa

Espécies pelágicas Navios de
pesca ao largo

MAR-SSF 4FJ Martinica Espécies demersais e pelágicas < 12 m

MAR-PEL 4FK Martinica Espécies pelágicas > 12 m

GUA-SSF 4FL Guadalupe Espécies demersais e pelágicas < 12 m

GUA-PEL 4FM Guadalupe Espécies pelágicas > 12 m

MAY-PEL 4FN Maiote Cercadores

-- 4FO Maiote Palangreiros mecânicos < 23 m

-- 4FP Maiote Espécies demersais e pelágicas < 10 m

MAD-SSF 4K6 Madeira Espécies demersais < 12 m

MAD-DEM 4K7 Madeira Espécies demersais e pelágicas > 12 m

MAD-PEL 4K8 Madeira Espécies pelágicas > 12 m

AZO-SSF 4K9 Açores Espécies demersais < 12 m

AZO-PEL 4KA Açores Espécies demersais e pelágicas > 12 m

CAN-SSF CA1 Ilhas Canárias Águas da UE < 12 m

CAN-EU CA2 Ilhas Canárias Águas da UE > 12 m

CAN-TC CA3 Ilhas Canárias Águas internacionais e águas de países
terceiros > 12 m

Nota 1: Código próprio do segmento: codificação do segmento utilizada na Gráfico4 da página 20 para fins
ilustrativos.

Nota 2: Código oficial do segmento: de acordo com o anexo II do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 com a redação
que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) n.º 1385/2013 para a inclusão de Maiote.
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ANEXO 3: ATUAIS ACORDOS DE PARCERIA NO DOMÍNIO DA
PESCA SUSTENTÁVEL UTILIZADOS PELAS
FROTAS DE PESCA DAS REGIÕES
ULTRAPERIFÉRICAS

APPS Segmentos das frotas das RUP que utilizam possibilidades de pesca

Marrocos
Atuneiros e embarcações de pesca artesanal das ilhas Canárias. O atual APPS
também concede algumas possibilidades de pesca limitadas aos grandes navios
de pesca das Canárias

Mauritânia
Grandes arrastões das ilhas Canárias com uma redução substancial aplicada ao
acesso a unidades populacionais de cefalópodes ao longo do tempo (exclusão
definitiva em 2012)

Guiné-Bissau Grandes arrastões das ilhas Canárias

Seicheles Cercadores de Reunião e de Maiote

Madagáscar Cercadores de Reunião e de Maiote, palangreiros de Reunião e de Maiote (a
confirmar*)

Maurícia Cercadores de Reunião e de Maiote, palangreiros de Reunião e de Maiote (a
confirmar*)

Comores Cercadores de Reunião e de Maiote, palangreiros de Reunião (a confirmar*) e
de Maiote (a confirmar*)

Fonte: Avaliações ex post dos APPS disponíveis no sítio da DG MARE52

Nota: a confirmar*: a confirmar se os segmentos da frota designados utilizam efetivamente as possibilidades de pesca
negociadas. As informações não foram encontradas nos relatórios de avaliação dos APPS pertinentes.

52 Disponíveis em http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_en.htm (consultado em 6.10.2016).
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