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PARLAMENTO EUROPEU

Resumo:

O presente documento visa fornecer à Comissão das Pescas informações precisas e bem estru-
turadas sobre a importância da pequena pesca costeira e os problemas sociais, económicos e 
ambientais específicos deste sector nos diversos Estados-Membros. 

De acordo com a estrutura desta análise, as conclusões e recomendações finais baseiam-se num 
inventário da situação existente em cada Estado-Membro e numa exposição das principais que-
stões que se colocam à pequena pesca costeira a nível comunitário, com referências específicas 
aos Estados-Membros.
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A pesca costeira e os problemas que afectam os pescadores costeiros
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Nota de síntese

A Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, no âmbito da aplicação da política comum 
da pesca (PCP) e do desenvolvimento e aprovação do Fundo Europeu para as Pescas (FEP), 
está a prestar atenção especial à pequena pesca costeira.

O principal objectivo do estudo a que o presente Resumo se refere é fornecer à Comissão 
das Pescas informações precisas e estruturadas sobre:

a importância da pequena pesca costeira; e,

os problemas específicos que a pequena pesca costeira enfrenta nos diversos Estados-
Membros, dos pontos de vista socioeconómico e ambiental.

Esta análise abrange no seu âmbito os seguintes Estados-Membros: Chipre, Espanha, França, 
Grécia, Irlanda, Itália, Malta, Polónia, Portugal e Reino Unido.

Os resultados da análise são apresentados segundo uma abordagem objectiva, utilizando 
dados recolhidos a partir de fontes primárias e secundárias do domínio da produção e junto 
de investigadores dos Estados-Membros abrangidos pelo estudo.

Com base nas informações recolhidas, foi elaborado um inventário dos aspectos pertinentes 
observados nos Estados-Membros analisados. Foi igualmente avaliado o impacto dessas 
normas na pesca costeira, com base na legislação comunitária actualmente em vigor e que 
está a ser elaborada em relação ao sector das pescas. Esse esforço permitiu identificar os 
principais aspectos relativos à gestão deste sector. A um diagnóstico da situação actual, que 
identifica os pontos fortes, as fraquezas, oportunidades e ameaças que influenciam o desen-
volvimento do sector, segue-se uma apresentação das recomendações, baseada na promoção 
dos pontos fortes e na atenuação das fraquezas constatadas, potenciando as oportunidades 
e enfrentando as ameaças neste domínio.

Os aspectos fundamentais são identificados e os resultados do diagnóstico, bem como as 
recomendações apresentadas, encontram-se a seguir resumidos.

1. Aspectos fundamentais do sector da pequena pesca costeira

A pequena pesca costeira é normalmente caracterizada por actividades dirigidas a múltiplas 
espécies e que utilizam artes de pesca diversificadas, explorando uma grande quantidade de 
espécies, de acordo com estratégias económicas e sociais diversificadas. Na União Europeia, 
a pesca costeira é heterogénea não só quanto às suas actividades e às características da frota, 
mas também quanto aos sistemas de gestão das pescarias e aos quadros regulamentares em 
que essas actividades se desenrolam. No entanto, em termos gerais, todo o sector da pesca 
costeira da UE está confrontado com ameaças semelhantes: sobrexploração dos recursos 
haliêuticos, associada à destruição dos habitats costeiros e à poluição proveniente das acti-
vidades humanas em terra.

•

•
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O sector da pequena pesca costeira é caracterizado pela complexidade no que respeita ao 
seu interesse social, económico, cultural e ambiental. Além disso, as múltiplas partes envol-
vidas e os diversos interesses nos recursos, bem como a área em causa (os recursos deslo-
cam-se de uma região para outra e são partilhados por diversos países) geram situações em 
que a dimensão mínima das capturas e o seu valor económico variam entre os países, sendo 
utilizado um número e uma variedade consideráveis de técnicas e métodos de pesca, etc.

Apesar de cada Estado-Membro ter sido analisado individualmente, é possível concluir que 
todos eles partilham, em maior ou menor grau, os aspectos fundamentais que condicionam 
o seu desenvolvimento. Isto não significa, todavia, que o estudo, se for lido com atenção, não 
identifique aspectos específicos que são mais significativos num país do que nos outros. Es-
ses aspectos são a seguir resumidos, embora apenas se mencionem os factores que, suposta-
mente, têm maior influência no desenvolvimento sustentável do sector:

Definição de pesca costeira

No início da presente análise, o primeiro aspecto fundamental a salientar é a inexistência de 
uma definição clara e homogénea de pequena pesca costeira comum a todos os Estados-
Membros. De facto, cada Estado-Membro estudado refere essa actividade de forma diferen-
te. As diferenças baseiam-se no comprimento do navio, na sua capacidade e tipo de motor, 
bem como na distância em relação à costa a que as actividades de pesca têm lugar.

Deste facto fundamental decorre a primeira dificuldade que se coloca ao estabelecimento de 
um quadro para a aplicação da legislação comunitária relativa à pesca costeira, além de difi-
cultar ainda mais o estabelecimento de análises comparativas entre os Estados-Membros, 
uma vez que as variáveis não são homogéneas.

Homogeneidade e disponibilidade de dados sobre o sector da pesca costeira

A informação é essencial para facilitar a tomada de decisões em matéria de gestão das pe-
scas. Um dos principais obstáculos com que o processo decisório e a formulação de políticas 
relativas à pesca costeira se confrontam é a falta de dados homogéneos e de informações 
precisas sobre todos os Estados-Membros e a nível da UE, designadamente no tocante aos 
aspectos socioeconómicos e culturais da população das comunidades piscatórias e à gestão 
dos recursos haliêuticos.

Este aspecto, associado à falta de homogeneidade dos dados existentes nos Estados-Mem-
bros, resulta das dificuldades encontradas na compilação dos dados devido à natureza in-
trínseca da actividade e do sector, à dispersão e fragmentação da actividade da pesca, à di-
mensão e à diversidade dos processos, à existência de múltiplos ponto de descarga e de 
venda, nem sempre sob a mesma jurisdição, à falta de controlo, aos aspectos sociais (baixos 
níveis de formação), etc.

Aspectos socioeconómicos fundamentais

A pesca está geralmente associada ao baixo rendimento dos que nela trabalham, a um eleva-
do grau de instabilidade profissional, a condições de trabalho duras, a um risco elevado e a 
uma imagem social muito pouco favorável.

•

•
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Contudo, a estrutura social tradicional das comunidades piscatórias está a passar por im-
portantes mudanças, suscitadas pelo envelhecimento da população e pelo desenvolvimento 
económico que se faz sentir noutras zonas costeiras.

Esse desenvolvimento socioeconómico criou sectores mais atraentes para os jovens, devido 
aos níveis salariais mais elevados e à segurança no trabalho. Além disso, o sector tem uma 
imagem social que o torna pouco aliciante face a outras alternativas.

Em contrapartida, há outras comunidades onde, apesar de o sector também necessitar ur-
gentemente de uma nova geração, a sustentabilidade da pesca está comprometida pela inexi-
stência de um volume de pescado suficiente para tornar a sua comercialização rentável.

Constata-se igualmente uma fraca participação das mulheres nesta actividade, uma vez que 
trabalham principalmente na indústria transformadora. Elas desempenham, todavia, um 
importante papel de apoio aos seus maridos em determinadas tarefas ligadas à pesca costei-
ra (transformação, reparação de redes, contabilidade, etc.).

Por último, o baixo nível de instrução existente na comunidade piscatória (resultante da 
transferência da cultura piscatória tradicional, sem necessidade de uma base escolar) in-
fluencia negativamente o desenvolvimento socioeconómico do sector.

Todas estas questões são essenciais se for tido em conta o elevado grau de dependência des-
sas comunidades relativamente à pesca. A título de referência, a pesca costeira, definida 
como a pesca praticada por navios de comprimento inferior a 12 metros de fora a fora e que 
não utilizem artes rebocadas, representa 75 % do número total de navios de pesca da União 
Europeia e 44 % do emprego no sector da captura, apesar de a sua contribuição para o total 
de capturas não ir além de 20 % (1). Em alguns dos Estados-Membros, especificamente, a 
frota costeira representa mais de 70 % do total da frota.

O sector da pesca costeira, nos Estados-Membros analisados, é caracterizado por uma gran-
de dispersão geográfica, que, todavia, não é uniforme, sendo identificável uma maior con-
centração de navios num pequeno número de portos, geralmente situados em zonas geográ-
ficas específicas. Esta concentração corresponde largamente às zonas geográficas que, em 
cada Estado-Membro analisado, são consideradas dependentes da pesca. Em alguns casos, 
como o da Grécia, onde a dispersão geográfica da actividade é maior e a concentração me-
nor, as zonas que dependem da pesca também correspondem, normalmente, às comunida-
des costeiras com menor população.

Aspectos fundamentais relativos ao impacto ambiental

As águas costeiras são vitais, tanto para as comunidades piscatórias como para a imensa 
biodiversidade marinha que sustentam. A protecção do ambiente em termos de qualidade e 
produtividade deveria ser o principal objectivo de todos os grupos com interesses no mar. 

(1) Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o plano de acção para compensar 
as consequências sociais, económicas e regionais da reestruturação do sector das pescas da União Euro-
peia; COM(2002) 600 de 6 de Novembro de 2002.

•
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Os impactos da forma de utilização da costa e do modo de gestão dos recursos são os dois 
aspectos fundamentais para a sustentabilidade ambiental das pescas.

Devido à inexistência de disposições regulamentares adequadas e claramente definidas so-
bre o acesso aos recursos costeiros e à sua exploração, não é possível avaliar o impacto am-
biental destes factores.

Face à diminuição das unidades populacionais, nos últimos anos, relacionada com a so-
brexploração de algumas zonas costeiras, as variações anuais dos totais admissíveis de cap-
turas (TAC) e os planos de exploração, é identificável uma falta de informação ou a utili-
zação de informações pouco homogéneas entre os Estados-Membros sobre a actual situação 
dos recursos haliêuticos.

• Aspectos económicos da pesca

O planeamento económico de uma actividade é essencial para garantir a sustentabilidade 
dos agentes que dependem dos mesmos recursos.

A actual crise petrolífera tornou-se no elemento dos custos mais instável para os pescado-
res. O aumento em flecha dos preços dos combustíveis não afecta necessariamente o preço 
final dos produtos da pesca, porque a actividade prossegue enquanto a oferta e a procura 
não entrarem em desequilíbrio no mercado (enquanto existir a mesma oferta no mercado, o 
consumidor final não estará disposto a pagar mais pelo produto).

A rentabilidade económica da pequena pesca costeira é negativamente afectada pelos siste-
mas de comercialização que envolvem muitos operadores, levando a que os pescadores 
tenham muito pouco poder sobre o preço final e beneficiem muito pouco com ele. Esta dis-
sociação entre os pescadores artesanais e o processo de comercialização afecta negativa-
mente a sustentabilidade económica do sector.

Outros factores também considerados importantes são as diferenças no desenvolvimento 
de pontos de primeira venda nos diversos Estados-Membros, tanto no que respeita aos re-
cursos, como ao estado obsoleto das infra-estruturas necessárias para a comercialização; a 
variação do preço de venda; a crescente concorrência a que os produtos nacionais estão 
sujeitos por parte dos outros Estados-Membros ou de países terceiros, etc.

Por outro lado, os danos causados pelas artes de pesca entre espécies marinhas protegidas, 
como os golfinhos, as focas ou as tartarugas, implicam um aumento dos custos variáveis 
suportados pelos pescadores, sobre os quais estes não conseguem agir directamente.

Aspectos da gestão das operações de pesca

A intensificação da utilização da zona costeira relacionada com a concorrência em torno dos 
recursos gera uma situação de conflito entre os diferentes sectores económicos e entre seg-
mentos do sector das pescas. Entre as causas mais visíveis destes conflitos, incluem-se as 
incursões da frota nacional de alto mar, ou das frotas de alto mar e costeira de Estados-
Membros vizinhos, nas zonas da pesca artesanal nacional, a interacção com outras activida-

•
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des emergentes, como a pesca desportiva, ou a criação de linhas costeiras com zonas ma-
rinhas protegidas onde a pesca seja proibida.

Por outro lado, a aplicação da legislação nacional e comunitária não tem o mesmo grau de 
eficácia e homogeneidade em todos os Estados-Membros relativamente a questões como o 
controlo do desembarque, o controlo da rastreabilidade das fases de comercialização e o 
registo dos navios. Os agentes sectoriais atribuem este facto à incompreensibilidade das 
informações sobre a regulamentação em vigor e à falta de integração entre a regulamen-
tação comunitária e as várias regulamentações nacionais; ou, então, à baixa rentabilidade da 
actividade, que os impele a procurarem outras possibilidades de obterem margens de lucro 
mais favoráveis.

Por último, cada Estado-Membro desenvolveu os seus próprios órgãos de gestão da pesca 
costeira. Em todos os Estados-Membros analisados, os agentes sectoriais envolvidos desta-
cam os problemas seguintes: os agentes e investigadores do sector não são muito represen-
tativos; os organismos específicos da pequena pesca costeira são escassos e o sector está mal 
representado nas políticas de pesca nacionais e comunitária.

• A frota de pesca costeira

A política comum da pesca tende a reduzir o esforço de pesca reduzindo a frota e a respec-
tiva capacidade de rendimento. Além disso, a frota está sujeita a exigências crescentes no 
que respeita à entrada no sector, às medidas de segurança, às instalações de conservação dos 
produtos, à habitabilidade, etc.

O envelhecimento da frota é um problema que a política comum da pesca procura combater 
definindo uma legislação específica tendo em vista a sua renovação. Contudo, algumas me-
didas de controlo da frota podem não ser suficientes, nem são aplicadas de forma homogé-
nea em todos os Estados-Membros.

• Falta de mão-de-obra qualificada

A diminuição do número de jovens que trabalham na pesca costeira tem vindo a ser com-
pensada pela entrada de trabalhadores de países terceiros nas actividades de pesca. Além 
disso, tem aumentado a mão-de-obra não qualificada, situação que deverá ser resolvida de 
modo a assegurar que a geração mais velha seja substituída por outra mais qualificada, em 
consonância com o novo cenário.

Este facto torna o desenvolvimento da pesca costeira muito pouco operacional ou rentável. 
Apesar de a actividade de pesca, nos Estados-Membros, estar cada vez mais sujeita a req-
uisitos de formação obrigatória, subsistem dois problemas muito importantes. Por um lado, 
há uma manifesta falta de programas de formação homogéneos entre os diversos Estados-
Membros, o que leva à desagregação da actividade no âmbito da Comunidade. Por outro 
lado, o acesso à formação é reconhecidamente oneroso em termos de dinheiro e de tempo, 
o que leva a geração mais jovem, e com escassos meios económicos, das comunidades de-
pendentes da pesca a manifestar pouco interesse pela entrada nessa actividade.
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2. Recomendações e propostas

As estratégias a adoptar para reestruturar e desenvolver a pequena pesca costeira concen-
tram-se na gestão racional e sustentável dos recursos haliêuticos e no aumento da eficácia, 
bem como na promoção da competitividade dos produtos da pesca costeira. Essas medidas 
contribuiriam para a sobrevivência e a estabilidade das comunidades piscatórias dependen-
tes da pesca, bem como dos valores que elas representam.

Muitas medidas alternativas poderiam contribuir para melhorar a situação das comunida-
des dependentes da pesca costeira a nível nacional e regional, bem como para um melhor 
posicionamento da actividade a todos os níveis.

É necessário rever a definição já existente do sector da pequena pesca costeira, a fim de 
chegar a uma definição única aplicável a todos os Estados-Membros. Esta tornar-se-á no 
ponto de partida para a aplicação de políticas homogéneas conducentes a um desenvol-
vimento sustentável global a nível comunitário.

• É prioritário obter dados socioeconómicos relativos ao sector, tanto a nível regional como 
a nível nacional, utilizando sistemas normalizados de recolha e tratamento de dados es-
pecificamente concebidos para as necessidades e características sectoriais. Estes dados 
deveriam ser aplicáveis a nível nacional, embora devessem poder ser utilizáveis a nível da 
UE, na qual a homogeneidade e a actualização são consideradas essenciais.

A fim de assegurar um futuro sustentável para o sector da pesca costeira, há que reconhe-
cer oficialmente a sua importância cultural, social e económica do ponto de vista regional 
e local.

• O futuro do sector exige uma melhoria da sua imagem do ponto de vista social, que lhe 
permita tornar-se numa opção válida para as novas gerações e assegure a necessária re-
novação geracional na comunidade piscatória.

• É essencial identificar actividades ou alternativas económicas para as populações cujo 
emprego tenha sido negativamente afectado pelas medidas de redução da frota. Um 
exemplo do êxito obtido em alguns domínios é a promoção do turismo marítimo. Para tal 
é, no entanto, necessário que seja dado apoio financeiro e de formação às comunidades 
piscatórias.

• É necessário um maior investimento na investigação pluridisciplinar para se poder ava-
liar exactamente a verdadeira situação das unidades populacionais exploradas e a poten-
cial exploração de novas unidades.

• Há que prosseguir com o processo de renovação e melhoria da frota costeira, a fim de 
melhorar a sua eficiência e rentabilidade, bem como as condições de trabalho, segurança 
e saúde. Este processo implica uma melhor posição concorrencial e uma exploração mais 
responsável e rentável dos recursos, conduzindo, deste modo, a uma maior sustentabili-
dade.

• A aplicação de medidas jurídicas em relação à concorrência em torno dos recursos e das 
utilizações das zonas costeiras e o maior controlo dessa aplicação são essenciais para re-
duzir os conflitos entre os agentes que operam nestas zonas.

•

•
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• Ainda que a legislação seja indispensável, encontrar mecanismos para o controlo da sua 
aplicação é-o ainda mais. A criação de organismos oficiais especializados no controlo da 
utilização das zonas costeiras e da actividade de pesca, com competências suficientes 
para imporem sanções, de uma forma homogénea, em todos os Estados-Membros, pode-
ria ser uma medida significativa.

• O investimento na formação com vista à criação de uma mão-de-obra qualificada é es-
sencial para que os esforços de pesca sejam rentáveis. O sistema de formação deverá ser 
homogéneo em todos os Estados-Membros, e não deverão existir diferenças no tocante à 
carga horária nem ao conteúdo dessa formação.

A adopção de medidas para melhorar a frescura, as condições de higiene e a qualidade 
dos produtos da pesca costeira permitirá diferenciá-los a nível regional. É essencial pro-
mover o desenvolvimento de infra-estruturas portuárias de desembarque, conservação e 
tratamento do pescado. Esta melhoria permite aumentar o valor acrescentado e obter 
melhores preços, contribuindo, assim, para melhorar a posição concorrencial e a susten-
tabilidade do sector.

Torna-se cada vez mais urgente definir e aplicar políticas destinadas a minorar o impacto 
da crise petrolífera nos pescadores. A promoção e o apoio à investigação de novos com-
bustíveis ou a revisão da aplicação de impostos ao produto final, a fim de reduzir o seu 
custo, poderiam ser medidas a ponderar.

Deve dar-se especial atenção aos processos de comercialização, uma vez que é nesta fase 
que se pode obter uma maior rentabilidade, lançando campanhas de promoção e comer-
cialização destinadas a aumentar a procura dos produtos da pesca costeira.

Uma hipótese a considerar é fazer com que os produtores participem no processo de 
comercialização, única forma de aumentar os preços. É essencial aplicar mais rigorosa-
mente os controlos da primeira venda de pescado para garantir uma distribuição dos lu-
cros homogénea e equitativa para os pescadores.

A construção de um sector costeiro com voz e identidade próprias exige a cooperação e 
a participação de todos os grupos interessados envolvidos.

• Dada a complexidade e a diversidade da pesca costeira na UE, deverá existir um objectivo 
de regionalização progressiva das funções de gestão das políticas comunitárias, uma vez 
que cada zona dependente da pesca tem exigências específicas que devem ser considera-
das nas políticas de pesca.

2. Observações finais

Apesar de a contribuição da pesca costeira para as economias nacionais ser bastante limita-
da, a actividade da pesca desempenha um papel vital nas zonas costeiras, sendo, por vezes, 
essencial do ponto de vista social e económico para a fixação das populações, o que a tran-
sforma num factor de desenvolvimento fundamental.

•

•

•

•

•
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Só um conhecimento aprofundado destas pescas, dos recursos que exploram e da sua inte-
racção com as outras actividades económicas da mesma zona permite conceber uma gestão 
eficiente e sustentável.

O processo de formulação de novas políticas da pesca deve ter em conta as delicadas re-
lações e a interdependência existente entre as «frágeis/instáveis» comunidades costeiras e o 
estado dos recursos haliêuticos e do ambiente marinho em que todas essas relações com-
plexas têm lugar.

Os ingredientes necessários para garantir um futuro sustentável para a pequena pesca co-
steira são: o reconhecimento do sector; a existência de um ponto de tomada de decisões 
próximo dos agentes neste envolvidos; a introdução de alterações na legislação e na gestão, 
sustentada por uma colaboração eficaz de todos os grupos de interesse, a nível regional, na-
cional e internacional.
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2. introdução

A Comissão das Pescas do Parlamento Europeu (PE), no âmbito da política comum da pesca 
(PCP) e do processo de implementação e aprovação do Fundo Europeu para as Pescas (FEP), 
presta especial atenção ao sector da pequena pesca costeira. O presente documento preten-
de fornecer informações precisas e estruturadas à Comissão das Pescas do PE sobre:

a importância da pequena pesca costeira;

os problemas sociais, económicos e ambientais específicos do sector nos Estados-Mem-
bros.

De acordo com a estrutura desta análise, as conclusões e recomendações finais baseiam-se 
num inventário da situação existente em cada Estado-Membro e numa exposição das prin-
cipais questões que se colocam à pequena pesca costeira a nível comunitário, com referên-
cias específicas aos Estados-Membros.

O estudo divide-se, assim, nas secções seguintes:

inventário da pequena pesca costeira na União Europeia (EU);

análise comparativa dos problemas específicos da pesca costeira na UE: questões funda-
mentais;

avaliação do impacto da legislação que afecta a pesca costeira;

perspectivas futuras no sector da pequena pesca costeira;

recomendações e propostas para um verdadeiro reconhecimento do sector.

A concluir esta análise, apresenta-se uma descrição dos aspectos fundamentais de um pro-
grama de formação a nível comunitário destinado a melhorar as competências e as con-
dições de trabalho dos cidadãos envolvidos na pequena pesca costeira.

•

•

•

•

•

•

•
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2. Notas metodológicas

Para que a análise se aproximasse o mais possível das opiniões efectivas dos pescadores co-
steiros artesanais, recorreu-se a duas fontes de informação principais: primárias e secun-
dárias.

As informações primárias foram obtidas junto de:

organizações profissionais (de produtores) (OP) (nos países onde existem) registadas na 
União Europeia (2). Não há organizações profissionais em Chipre, Grécia e Malta, tendo 
sido, por isso, consultadas outras instituições pertinentes. Há uma OP registada na Poló-
nia, mas ainda está em desenvolvimento. Nos restantes Estados-Membros, todas as OP 
existentes foram contactadas, mas a resposta foi muito limitada;

investigadores e peritos de instituições de referência de cada Estado-Membro;

instituições governamentais dos Estados-Membros;

representações permanentes dos Estados-Membros na UE (3).

As informações secundárias foram extraídas de estudos, relatórios e estatísticas fornecidas 
pelas fontes primárias e de outras fontes pertinentes, publicadas na Internet e noutros lo-
cais.

As fontes tinham uma qualidade adequada para o presente estudo e as informações foram 
utilizadas com bons resultados, mas as diferenças entre Estados-Membros quanto aos tipos 
de dados e às datas de referência levam a que nem sempre se possam fazer comparações 
adequadas. A quantidade e a qualidade das informações recolhidas e examinadas eram, to-
davia, suficientes para atingir os objectivos do estudo e fornecer uma panorâmica do estado 
actual da pesca costeira e dos problemas identificados aos níveis comunitário e nacional.

As informações secundárias foram obtidas através de inquéritos, relatórios e estatísticas 
fornecidas pelas fontes primárias já mencionadas, ou por fontes de interesse e de referência 
recolhidas através da Internet e de outros meios.

É de referir que, apesar de a qualidade dessas fontes ser considerada adequada para o estudo 
e de os resultados dos dados obtidos serem positivos, a inexistência de dados homogéneos, 
actualizados e disponíveis em cada Estado-Membro estudado impede que se faça uma análi-
se comparativa, em alguns aspectos. Contudo, o volume e a qualidade das informações obti-
das e analisadas são suficientes para atingir o objectivo do inquérito e oferecer um quadro 
global da situação actual do sector da pesca costeira nos referidos Estados, bem como dos 
problemas identificados a nível comunitário e específicos de cada país.

(2) Lista das organizações de produtores no sector da pesca e da aquicultura [Regulamento (CE) n.º 104/2000, 
artigo 6.º]. Apenas foram consultadas as OP relacionadas com o sector da pesca costeira.

(3) Aditamos, como anexo 3, uma lista das representações permanentes contactadas que forneceram infor-
mações para o estudo.

•

•

•

•
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A equipa que realizou o estudo, após ter verificado a falta de dados homogéneos para o 
conjunto dos Estados-Membros, contactou os investigadores e peritos da UE a respeito de-
ste facto e estes confirmaram unanimemente que tinham deparado com as mesmas defi-
ciências ao trabalharam nos seus próprios inquéritos e investigações sobre a pesca na União 
Europeia, em geral, e a pesca costeira, em particular.

Ao longo das análises seguintes, tomaram-se as estatísticas da CE (4) como referência inicial, 
de modo a manter um ponto de partida homogéneo. Em alguns aspectos, ou relativamente 
a determinados Estados-Membros, a análise das estatísticas comunitárias supramenciona-
das foi completada com dados de fontes secundárias dos diversos Estados-Membros incluí-
dos no presente estudo, a fim de melhorar as respectivas informações e conclusões.

Com efeito, é necessário recordar que as estatísticas da CE apresentam, por vezes, anotações 
do serviço em causa (neste caso o Eurostat) relativamente ao facto de ser dif ícil citar dados 
comparáveis dos Estados-Membros, porque os dados fornecidos estão longe de ser homo-
géneos, porque não existem dados específicos sobre a pequena pesca costeira e porque não 
há uma definição única deste domínio, aplicada em todos os Estados-Membros. Por outro 
lado, as estatísticas da CE (Eurostat e Direcção-Geral da Pesca e Assuntos Marítimos) rela-
tivamente a alguns aspectos considerados no presente estudo não contêm dados actuais 
nem séries históricas dos novos Estados-Membros, designadamente Chipre, Malta e Poló-
nia, incluídos no estudo. Daí que, em relação a alguns aspectos, o presente estudo se baseie 
na UE a 15, e não a 25.

A utilização de sistemas estatísticos diferentes em cada Estado é mais um entrave à unifor-
midade dos dados. Há que salientar nesta matéria, e como se revela na Acta da Reunião 
Mista do Grupo de Estatísticas das Pescas do Eurostat e do grupo de trabalho estatístico de 
ligação do Conselho Internacional para o Estudo do Mar (CIEM), que o problema de falta 
de dados homogéneos relativos ao sector é mencionado nestas reuniões desde 2002, e que 
estes grupos tencionam elaborar estatísticas uniformizadas e melhorar a informação relati-
va ao sector em geral (5).

Refira-se, finalmente, que, no intuito de facilitar a leitura do presente documento e apoiar os 
dados e as observações nele contidas, indicamos, sempre que necessário, referências sobre 
o nosso método de abordagem e as notas bibliográficas.

(4) Estatísticas das bases de dados do Eurostat relativas ao sector e dados da Comissão Europeia DG Pesca e 
Assuntos Marítimos.

(5) Ver: Eurostat, Working group Fishery statistics, Joint meeting ICES/Eurostat, summary report (grupo de 
trabalho «Estatísticas da pesca», reunião mista CIEM/Eurostat, relatório de síntese), Luxemburgo, 18 e 19 
de Fevereiro de 2002; Eurostat, Working group Fishery statistics, Joint meeting ICES/Eurostat, summary 
report (grupo de trabalho «Estatísticas da pesca», reunião mista CIEM/Eurostat, relatório de síntese), 
Luxemburgo 18, 3 e 4 de Maio de 2004 (presidido por David Cross).
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3. inventário

Antes de analisar e diagnosticar as dificuldades que afectam as comunidades piscatórias 
abordadas no presente estudo, apresenta-se uma descrição geral da estrutura do sector da 
pequena pesca costeira na UE, focando os seguintes aspectos:

concentração e papel da pesca costeira nas comunidades piscatórias e relações de depen-
dência existentes;

efeitos indirectos sobre o emprego e a comunidade piscatória;

posição da pesca costeira no sector das pescas de cada um dos Estados-Membros anali-
sados.

O inventário a seguir apresentado fornece informações baseadas nas estatísticas comuni-
tárias, a fim de proporcionar um panorama homogéneo do sector, apesar de se incluírem 
dados obtidos junto de fontes governamentais ou institutos de referência específicos de cada 
Estado-Membro.

3.1. introdução à pesca costeira praticada em cada Estado-membro

Como se refere nas notas sobre a metodologia utilizada no presente estudo, a diversidade de 
definições de pesca costeira influencia a homogeneidade dos dados fornecidos e, em alguns 
casos, dificulta o estabelecimento de comparações entre os diferentes Estados-Membros.

A partir da definição comunitária de pequena pesca costeira, segundo a qual se trata da pe-
sca praticada por navios com menos de 12 metros de comprimento de fora a fora (6) e que 
não utilizem artes rebocadas, compara-se, nesta base, a situação existente em cada Estado-
Membro em termos das estatísticas comunitárias e utilizando as mesmas variáveis.

Tendo em conta as especificidades deste sector nos diversos Estados-Membros, é essencial 
referir precisamente as informações obtidas sobre cada um deles, a partir de cada uma das 
definições. As diferenças mais pertinentes são especificadas no quadro seguinte:

(6) Artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 2792/1999 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que define os 
critérios e condições das acções estruturais no sector das pescas, publicado no JO L 337 de 30.12.1999, 
p. 10 a 28, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 2369/2002 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, que 
altera o Regulamento (CE) n.° 2792/1999, que define os critérios e condições das acções estruturais comu-
nitárias no sector das pescas e publicado no JO L 358 de 31.12.2002, p. 49 a 56. O regulamento que propõe 
a criação do FEP apresenta termos semelhantes.

•

•

•
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quadro 1: Definição de pesca costeira nos Estados-membros:

Estado- 
-membro

Designação nacional Critérios utilizados
na definição

com base no comprimento 
do navio (m)

Definição de pesca costeira

União 
Europeia 

Pequena pesca costeira 
(7)

(small-scale coastal 
fishing)

< 12 m de fora a fora «Pequena pesca costeira» é a pesca praticada 
por navios de pesca com um comprimento in-
ferior a 12 m de fora a fora e que não utilizem 
artes rebocadas indicadas no quadro 2 do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 2090/98 da 
Comissão, de 30 de Setembro de 1998, relati-
vo ao ficheiro comunitário dos navios de pe-
sca (8).

Chipre Pesca costeira < 12 m de fora a fora Não existe definição oficial. Os principais cri-
térios de identificação são o comprimento dos 
navios de fora a fora e as artes de pesca. Os 
navios de pesca artesanal são definidos como 
embarcações de comprimento inferior a 12 m 
de fora a fora e que utilizam, principalmente, 
tresmalhos, redes de emalhar e palangres fun-
deados. 

Espanha Pesca costera artesanal
Pesca de bajura

<12 m Não existe uma definição oficial nacional.
Pelos pesqueiros onde opera, a frota espanhola 
está segmentada em gran altura (alto mar sem 
restrições), altura (alto mar em zona restrita), 
costera (costeira) e artesanal (pequena pesca 
costeira). As frotas costeira e artesanal efec-
tuam a totalidade dos seus desembarques em 
portos espanhóis, sobretudo nos que estão 
mais próximos dos seus pesqueiros habituais.
A definição de «pequena pesca costeira» en-
volve, normalmente, três critérios: o compri-
mento do navio, a arqueação bruta e/ou as ar-
tes de pesca (artes artesanais), e as espécies-alvo. 
Entre os outros parâmetros por vezes utiliza-
dos, incluem-se a duração da campanha (me-
nos de 24 horas) e a propriedade do navio (fa-
miliar) (Ocipesca, projecto 2004) (9). 

França Petite pêche côtière
Petite pêche

< 16 m e de 24 a 96 horas de 
pesca

< 16 m e < 24 horas  
de pesca

A pesca costeira é definida como uma pesca 
praticada por navios de comprimento inferior 
a 16 m de fora a fora, que realizam campanhas 
de duração superior a 24 horas e inferior a 96 
horas. A pesca artesanal é efectuada por na-
vios de comprimento inferior a 16 m, que rea-
lizam campanhas de duração inferior a 24 ho-
ras. Há outras definições que envolvem o tipo 
de propriedade do navio. A pesca artesanal ca-
racteriza-se pelo facto de os armadores serem 
pescadores.

Grécia Pesca artesanal grega < 10 m Na Grécia, a única definição nacional de pesca 
artesanal surge no Inquérito Estatístico Nacio-
nal da Grécia (NSSG Bulletins, 1993-1999) em 
termos de comprimento dos navios de pesca. 
O ficheiro comum das pescas, por seu turno, 
define os navios de pesca artesanal como qual-
quer embarcação que não utilize artes reboca-
das ou redes de cerco de retenida.

(7) Idem.
(8) Idem.
(�) O projecto Ocipesca faz parte do programa Interreg IIIB Espacio Atlántico. O projecto pretende criar um 

observatório científico da pesca artesanal, englobando as actividades levadas a cabo na costa atlântica 
(Andaluzia, Portugal, Galiza, País Basco e Atlântico francês) (http://www.ocipesca.com). A Fundação 
Cetmar participa neste projecto.
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Estado- 
-membro

Designação nacional Critérios utilizados
na definição

com base no comprimento 
do navio (m)

Definição de pesca costeira

Irlanda Inshore vessels < 15 m Actividade extractiva na zona de 12 milhas 
marítimas, que inclui a captura de espécies de-
mersais e pelágicas, crustáceos, salmão, e a 
pesca com cana no mar.
A unidade estatística básica é um navio de 
comprimento igual ou inferior a 15 m de fora a 
fora.

Itália Piccola pesca costiera 
o pesca artigianale

< 12 m Actividade extractiva praticada com navios de 
comprimento inferior a 12 m e arqueação bru-
ta inferior a 10 toneladas, que utilizem artes de 
pesca selectivas (10) e operem dentro da zona 
de 12 milhas marítimas.

Malta Pesca costeira ≤ 15 m Não existe uma distinção clara entre a pesca 
artesanal e a pesca industrial, para além da ob-
servação de carácter geral de que os navios 
mais pequenos se dedicam a uma pesca costei-
ra ou artesanal.
Uma resolução do Conselho Geral das Pescas 
para o Mediterrâneo (CGPM) de 1995 (11) 
estabelece um limite mais baixo de 15 m de 
comprimento de fora a fora para a aplicabilida-
de do acordo para a promoção do cumprimen-
to das medidas internacionais de conservação 
e de gestão pelos navios de pesca no alto mar. 
Deste modo, os navios malteses com mais de 
15 m de comprimento deverão ser considera-
dos navios industriais.

Polónia Pequena pesca costeira ≤15 m Actividade de pesca artesanal praticada em 
águas territoriais polacas, na zona costeira das 
12 milhas marítimas, utilizando navios de 
comprimento igual ou inferior a 15 m.

Portugal Pequena pesca costeira ≤12 m Actividade de pesca praticada por navios de 
comprimento igual ou inferior a 12 m entre 
perpendiculares ou sem recurso a um navio 
(12).
O termo pesca costeira é definido pela zona 
onde os barcos de pesca podem operar (13).

Reino Unido Small scale coastal < 10 m Actividade extractiva efectuada por navios de 
comprimento inferior a 10 m.

3.2. Estrutura da frota

Nos últimos anos verificou-se uma redução da frota de pesca comunitária em geral. Segun-
do os dados do Eurostat, o total da frota dos 15 Estados-Membros, no período de 1997-2002 
(14), sofreu uma redução de 11 %, diminuindo de 101 746 para 90 595 navios registados (15). 

(10) Artigo 19.° do D.M. 26/7/9 «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca».
(11) Resolução aprovada na 21.ª sessão do CGPM, Maio de 1995, Alicante, Espanha.
(12) Portaria n.º 12/2002, «Regulamento do regime de apoio à pequena pesca costeira», Diário da República 

n.º 3-4, Janeiro 2002.
(13) Decreto Regulamentar n.º 43/87 de 17 de Julho, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 7/2000, de 30 de 

Maio.
(14) Base de dados das pescas da Eurostat, Comissão Europeia.
(15) David Cross, Eurostat 2003. Estatísticas em Foco: «11% de redução das frotas de pesca da UE em 

5 anos».



A pesca costeira e os problemas que afectam os pescadores costeiros

8

Esta redução reflectiu-se igualmente na potência de pesca total utilizada, com uma queda 
estimada de 9 % no referido período de cinco anos. No entanto, não se verifica a mesma 
redução percentual da arqueação total utilizada nos navios, que apenas diminuiu 2 %.

Esta tendência descendente manteve-se até 2004, ano em que o ficheiro da frota, fornecido 
pela Comissão Europeia (16), contava com 90 246 navios no total. Este valor corresponde a 
uma diminuição de 0,3 % que, relativamente aos valores registados para o período de 1997 a 
2002, mostra uma continuação da tendência descendente de 11 %.

Contudo, esta tendência não foi homogénea em todos os Estados-Membros, designadamen-
te nos abrangidos pelo presente estudo (17).

A Grécia e a Espanha mantiveram as respectivas posições como os Estados-Membros com 
maiores frotas em número de navios, no primeiro caso, e em arqueação e potência, no se-
gundo. Por outro lado, a Grécia, sendo o Estado da UE com maior número de navios, foi o 
que sofreu uma menor redução da frota (-4 %) e, juntamente com Portugal (-3 %) e o Reino 
Unido (-2 %), a menor redução da arqueação (-3 %).

Além disso, a Irlanda destaca-se como o único Estado (da UE-15) que regista um aumento 
do número de navios (12 %), conducente a um aumento da arqueação (19 %) e da potência 
da sua frota (8 %).

Por último, chama-se a atenção para a França que, registando uma diminuição de 8 % no 
número de navios, aumenta a arqueação em 10 %, com uma redução de 3 % na potência de 
pesca.

Com base no conceito aplicado pela UE à pesca costeira, a diferença entre o sector de pesca 
costeira e o da pesca no alto mar baseia-se, essencialmente, no comprimento de fora a fora 
dos navios da frota, sendo o limite estabelecido em 11,9 metros, isto é, nos navios de com-
primento inferior a 12 metros.

Com base nos dados registados sobre o número total de navios comunitários (UE-15), no 
que se refere ao número de metros de comprimento fora a fora, conclui-se que a estrutura 
da frota comunitária se baseia, fundamentalmente, em navios de comprimento inferiores a 
12 metros de fora a fora, que representam em média (na UE-15) 81 % do número total de 
navios registados na frota em 2002. Em contrapartida, apenas 4 % dos navios têm um com-
primento superior a 24 metros de fora a fora.

O quadro seguinte mostra (pela primeira vez nesta análise com dados de Chipre, Malta e 
Polónia) o peso da frota de pesca costeira no número total de navios de pesca comuni-
tários.

(16) Dados obtidos a partir do ficheiro comunitário dos navios de pesca, publicado no sítio Internet da DG 
Pesca da Comissão Europeia, actualizado em 5 de Julho de 2005 (http://europa.eu.int/comm/fisheries/fle-
et/vessels_es.htm).

(17) Mais especificamente, Chipre, Malta e a Polónia não estão incluídos nesta análise das tendências, uma vez 
que não há estatísticas comunitárias disponíveis nestes países. As informações sobre os novos Estados-
Membros são apresentadas mais adiante, nesta secção. 
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quadro 2:  quota-parte da frota de pesca costeira (<12 m) no número total de navios 
de pesca

Ano 2004

Estado-membro Total da frota 0-5,9 6-11,9 < 12 m (%)

Chipre 897 98 723 92

Espanha 14 052 5 329 4 582 71

França 7 883 1 113 5 141 79

Grécia 18 730 7 077 10 482 94

Irlanda 1 428 263 774 73

Itália 14 935 3 204 6 963 68

Malta 2 133 1 299 722 95

Polónia 1 247 70 705 62

Portugal 10 089 5 358 3 821 91

Reino Unido 7 035 1 754 4 076 83

Fonte: Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005.

Numa análise individualizada, os Estados-Membros com maior percentagem da frota de 
pesca costeira relativamente ao total da frota comunitária são Chipre (92 %), Grécia (94 %), 
Malta (95 %) e Portugal (91 %). Em contrapartida, a Itália, a Irlanda e a Espanha, por esta 
ordem, são os Estados-Membros que registam uma percentagem mais baixa, embora não 
seja, de forma alguma, baixa: 69 %, 72 % e 73 %.

Embora o peso da frota costeira em termos da frota comunitária, em cada Estado-Membro, 
não tenha sofrido grandes variações no período de 1995 a 2004 (18), os casos da França e da 
Espanha são certamente dignos de nota, como se mostra no gráfico 1.

gráfico 1:  quota-parte dos navios < 12 m no número total de navios da frota de pesca, 
1995-2004
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Fonte: Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005.

(18) Nesta análise das tendências, Chipre, Malta e Polónia são excluídos devido à falta de estatísticas comuni-
tárias (Eurostat) com dados anteriores a 2004.
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No caso de Espanha, a quota-parte da frota costeira relativamente ao total nacional aumentou 
de 61 % , em 1995, para 71 % em 2004. O principal ponto de inflexão regista-se entre 1998 e 
1999, altura em que 62 % a 69 % da frota tinham um comprimento inferior a 12 metros.

O caso da França é semelhante ao da Espanha: entre 1997 e 2004, verificou-se um aumento 
da quota-parte da frota costeira em relação à frota total nacional, de 71 % para 79 %. O pon-
to de inflexão em relação a este país situa-se, todavia, entre 1996 e 1997, altura em que o 
salto se verifica. A partir de 1997, o peso da frota costeira em França estabilizou até 2004.

Esta diminuição analisada em relação ao total da frota de pesca nos Estados estudados está 
de acordo com a tendência reflectida para a frota costeira, no dito período, como se pode ver 
no gráfico 2.

gráfico 2: Evolução da totalidade da frota pesqueira e da frota < 12 m, 1995-2004
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Grá�co 2: Evolução da totalidade da frota pesqueira e da frota < 12 m, 1995-2004
Total da frota versus frota de < 12 m, 1995-2004

Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Portugal, Reino Unido

Ano

Fonte: Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005.

Como o gráfico mostra, após a redução da frota comunitária entre 1997 e 2004, a frota de 
pesca costeira seguiu a mesma tendência; este facto, conjugado com o peso, acima mencio-
nado, da frota costeira relativamente à totalidade da frota comunitária, indica a redução por 
esta sofrida, a qual se centra principalmente neste sector.

3.3. idade da frota de pesca costeira

A frota de pesca dos Estados-Membros estudados é caracterizada pela sua idade conside-
rável. A idade média da frota de pesca total é de 25 anos, sendo esta média mais elevada no 
caso dos navios de comprimento inferior a 12 metros (26 anos) e mais baixa nos de compri-
mento superior a 12 metros (23 anos).
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quadro 3:  média de idade da totalidade da frota de pesca, com repartição por navios 
de comprimento inferior e superior a 12 m

Estado-membro idade média  
da frota <12 m

idade média  
da frota >12 m

média de idade (*)

Espanha 33,80 20,07 23,00

França 20,57 20,86 20,58

Grécia 24,76 21,94 24,58

Irlanda 27,67 28,74 27,96

Itália 30,86 25,21 29,05

Portugal 28,00 24,02 27,64

Reino Unido 21,83 26,18 22,57

média 26,78 23,86 25,05

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e As-
suntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

(*) Média calculada através da divisão da soma das idades dos navios pelo número total de navios.

A França é o Estado com a frota menos envelhecida (20 anos), ao contrário da Irlanda e da 
Itália, cujas frotas registadas têm, em média, 28 anos.

Quanto à frota costeira (< 12 m), a França (20 anos) e o Reino Unido (21 anos) são os Estados 
que, neste sector, têm as frotas menos envelhecidas, ao contrário da Espanha (33 anos) e da 
Itália (30 anos). Como foi referido, entre o envelhecimento máximo e o mínimo da frota de 
pesca dos Estados analisados, no seu conjunto, existe uma diferença de pelo menos 10 anos.

Além disso, verificam-se diferenças no que respeita ao envelhecimento no interior dos pró-
prios Estados, entre a frota de comprimento inferior a 12 metros e a de comprimento supe-
rior a 12 metros. Daí que em Espanha, Itália, Reino Unido e Portugal, as diferenças médias 
de idade entre os dois tipos de frota registados cheguem a atingir seis anos.

Esta análise não inclui Chipre, Malta e Polónia, uma vez que as estatísticas comunitárias de 
referência não contêm informações sobre esta questão. Estão, todavia, disponíveis os dados 
que a seguir apresentamos, baseados nas fontes nacionais consultadas.

Na Polónia, considerando o número total de navios registados em 2004, a idade média da fro-
ta é de 30 anos (19), o que faz com que esta frota nacional seja a mais antiga de todos os Estados-
Membros analisados. Em especial, porém, e considerando os navios de comprimento inferior 
a 15 metros da frota costeira polaca, a idade média desses navios é de 19 anos, enquanto que a 
idade média para os navios de comprimento superior a 15 metros é de 25 anos. Aquele valor 
situa a Polónia entre os Estados-Membros com a frota menos envelhecida.

Em contrapartida, as frotas maltesa e cipriota têm uma idade média de 20 e 25 anos, respec-
tivamente, situando-se abaixo da média total dos Estados incluídos na análise anterior, bem 
como da média mencionada para os navios de comprimento inferior a 12 metros (20).

(19) Polónia, Ministério das Pescas, «Relatório anual sobre a frota de pesca polaca em 2004».
(20) Chipre entende por pesca costeira a pesca praticada por navios de comprimento inferior a 12 metros, ao 

passo que Malta se refere a navios de comprimento inferior a 15 metros. 
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O envelhecimento da frota está estreitamente ligado ao tipo de materiais utilizados na con-
strução dos navios. Um elemento indicativo das condições e da actualização da frota é o 
material utilizado na construção naval.

O quadro 4 mostra o tipo de materiais utilizados nos navios de comprimento inferior a 
12 metros, em cada um dos Estados analisados.

quadro 4: materiais utilizados na construção dos navios da frota costeira (em %)

Estado-membro madeira metal Fibra Outros

Espanha 82 1 17 0

França 30 6 63 1

Grécia 77 0 22 0

Irlanda 68 5 27 1

Itália 88 1 4 7

Portugal 75 3 16 6

Reino Unido 25 8 61 5

Total 68 2 26 3

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e As-
suntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

A França e o Reino Unido utilizam mais a fibra de vidro do que a madeira na construção dos 
barcos de pesca costeira, em claro contraste com os outros Estados-Membros analisados. 
Este aspecto está directamente relacionado com o facto de, nestes Estados-Membros, a ida-
de média dos navios com menos de 12 metros de comprimento ser inferior à idade média 
registada noutros Estados. No extremo oposto da escala estão a Itália e a Espanha, os Esta-
dos com as frotas costeiras mais envelhecidas e maior percentagem de navios em madeira.

A tendência verificada na União Europeia é para a substituição da madeira por fibra de vidro 
como material mais usado na construção dos navios de pesca costeira.

3.4. Arqueação

3.4.1. Arqueação da frota de pesca costeira

Analisando o quadro seguinte, observam-se grandes diferenças entre as arqueações médias 
das frotas dos Estados-Membros estudados, em consequência dos diferentes pesos que a 
frota de pesca costeira tem na totalidade da frota destes países. Por isso, países como a 
Espanha e a Irlanda, que têm uma grande percentagem da frota de alto mar (29 % e 27 %, 
respectivamente), possuem uma arqueação média total superior à dos outros países.
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quadro 5: Arqueação média do total da frota de pesca, com repartição entre navios 
de comprimento superior e inferior a 12 m

Estado-membro Arqueação média  
da frota < 12 m

Arqueação média  
da frota >/= 12 m

Arqueação média

Espanha 2,04 128,54 39,20
França 3,90 131,95 27,72
Grécia 2,00 51,14 5,02
Irlanda 4,37 212,09 62,39
Itália 2,08 116,70 15,03
Portugal 1,40 111,84 11,24
Reino Unido 4,33 166,40 31,59
média 2,87 131,24 27,46

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e  
Assuntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

A arqueação média da frota costeira (< 12 m) varia entre 1,40 toneladas (Portugal) e 4,37 
toneladas (Irlanda), sendo a Irlanda e o Reino Unido os países com maior arqueação média 
para este tipo de frota (4,37 e 4,33 toneladas, respectivamente). Estes dois países também 
têm a maior arqueação média da frota de alto mar (>/= 12 m).

A arqueação média do total da frota polaca, em Março de 2005, era de 37,95 toneladas. No 
caso dos navios de comprimento inferior a 15 metros, a arqueação média subia para 2,72 e 
nos de comprimento superior a 15 metros para 99,79.

A arqueação média do total das frotas de Chipre e Malta aumentou para 13,39 toneladas e 
9,3 toneladas, respectivamente, ou seja, menos do que a média dos Estados analisados.

3.4.2. Potência da frota de pesca costeira

A potência média dos Estados-Membros estudados aumentou para 93,30 kW, mas há dife-
renças consideráveis entre os diversos países. A Grécia (29,46 kW) ou Portugal (38,98 kW) 
têm uma potência média baixa, enquanto a Irlanda (154,05 kW), a França (135,49 kW) e o 
Reino Unido (128,20 kW) têm uma potência média muito superior à dos restantes países.

quadro 6: Potência média do total da frota de pesca, com discriminação entre navios 
de comprimento superior e inferior a 12 m

Estado-membro Potência média 
da frota < 12 m

Potência média 
da frota >/= 12 m

Potência média

Espanha 17,52 262,57 82,16
França 79,05 389,13 135,49
Grécia 19,22 185,88 29,46
Irlanda 32,97 466,42 154,05
Itália 29,07 201,39 84,76
Portugal 14,77 286,52 38,98
Reino Unido 57,93 475,66 128,20
média 35,79 323,94 93,30

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e  
Assuntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

Considerando a frota costeira (< 12 m) a potência média dos Estados-Membros estudados 
aumenta para 35,79 kW. Merece destaque a elevada potência da frota de pesca costeira 
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francesa, com 79,05 kW, seguida, por ordem de importância, pela do Reino Unido (57,93 
kW) e da Irlanda (32,97 kW). Em contraste, Portugal (14,77 kW), Espanha (17,52 kW) e 
Grécia (19,22 kW) têm uma potência média muito inferior.

Comparando este quadro com o anterior, podemos observar que, na maioria dos casos, exi-
ste uma correspondência entre a potência média da frota e a sua arqueação média. Isto não 
se aplica ao caso da França, onde a potência média é relativamente superior à arqueação 
média e à potência dos outros países.

A potência média do total da frota polaca aumentou para 118 kW, em Março de 2005. Na 
mesma data, a potência média dos navios de comprimento inferior a 15 metros era de 46 kW 
e a dos navios maiores de 267 kW.

Chipre e Malta têm uma potência de 58,26 kW e 56,86 kW, respectivamente, ou seja, uma 
potência média inferior à dos restantes Estados-Membros analisados.

3.4.3. Artes de pesca da frota costeira

Há grandes diferenças entre as principais artes de pesca utilizadas pela frota costeira dos 
países estudados e no interior de um mesmo país a frota costeira também pode empregar 
uma grande variedade de artes de pesca. O único país onde existe uma uniformização im-
portante é a Espanha, onde apenas são utilizados cinco tipos de artes pesca e 87,30 % da 
frota costeira utilizam redes de emalhar.

quadro 7: Principais artes de pesca utilizadas na frota costeira (<12 m), em %
 Espanha França grécia irlanda itália Portugal Reino Unido
DRB 4,57 0,14 34,17 1,59 0,50 1,38
DRH 34,94     0,52
FPO 3,42 0,59 31,17  20,07 38,17
gNC 20,02     0,05
gND 0,08  20,08 1,08 0,32 2,15
gNS 87,30 8,74 23,70 5,49 24,69 28,49 20,55
gTN 0,02 0,32 1,50    
gTR 0,16 0,01   21,05 0,88
HmD 0,22     0,83
LA 3,46      
LHm 7,55  0,10    
LHP 0,06 4,87 0,60 0,19 9,79 4,58
LLD 0,07 6,23 2,17 0,20  0,07  
LLS 11,21 7,58 66,21 0,20 48,09 16,71 2,99
LNB 1,49 0,01 0,10  0,26  
LTL 0,64 0,03 0,20 0,03 0,07  
OTB 0,47 0,06  5,09 5,83 0,07 22,96
OTm 0,36  1,00  0,23 0,29
OTT 0,08     0,50
PS 0,95 0,02 0,05  18,31  0,02
PTB 0,33     0,31
PTm    0,03  0,35
SB  1,90  0,05 1,03 0,48
SDN   0,10  0,08 0,09
SPR       
SSC     0,99 0,05
TBB    0,10 0,27 2,84
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e  
Assuntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.
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quadro 8: Artes de pesca secundárias utilizadas na pesca costeira ( <12 m), em %

 Espanha França grécia irlanda itália Portugal Reino Unido
DRB 4,10 0,41 4,70 0,94 0,29 0,66
DRH      0,09
FPO 9,77 7,80 1,32 25,17  8,79 2,11
gNC      0,02
gND 0,99  13,69 1,81 0,68 0,73
gNS 0,01 15,47 60,43 0,60 52,33 3,49 2,06
gTN 0,11 0,80     
gTR 87,11 17,89  0,50  12,10 0,59
HmD      0,38
LA 0,03      
LHm 0,02      
LHP 0,06 6,21 0,60 3,18 16,40 1,21
LLD 1,63 0,38 1,00  0,15  
LLS 9,09 26,76 0,20 16,96 8,37 0,95
LNB 0,03  0,20  0,59  
LTL 10,78 0,05  0,47 0,07  
NK 1,40  38,76 0,76   
OTB 1,20  0,20 0,69 0,02 1,83
OTm 3,21  2,60   0,17
OTT      0,40
PS 0,25 0,02 0,20 1,10 0,12  
PTB 0,01 0,05     0,36
PTm 0,30  0,10 0,40  0,16
SB 0,45 0,06  1,63 0,39  
SDN 0,02    0,02  
SSC 0,02    0,35  
TBB 0,11   0,73 0,25 0,42
NO 3,10 25,02 3,55 11,49 19,01 47,93 87,87
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e  
Assuntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

Tal como acontece com as artes de pesca principais, as artes de pesca secundárias utilizadas 
pela frota costeira nestes Estados-Membros variam muito de país para país. Importa notar 
que, em países como Portugal e o Reino Unido, uma percentagem elevada da frota costeira 
não utiliza artes de pesca secundárias.

3.5. Distribuição geográfica e dependência da pesca

A frota costeira dos Estados incluídos no presente estudo utiliza a maior parte dos portos 
dos Estados-Membros a que pertence. O quadro seguinte mostra a percentagem, relativa-
mente ao número total de portos do Estado em causa, dos portos em que existe pesca costei-
ra, entendida como pesca praticada com navios costeiros de comprimento inferior a 12 me-
tros.
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quadro 9:  Peso dos portos com navios < 12 m no número total de portos em cada 
Estado-membro

Estado-membro Total de portos Portos <12 m Total de portos/portos 
<12 m

Espanha 326 260 79,75 %

França 47 42 89,36 %

Grécia 211 172 81,52 %

Irlanda 12 12 100,00 %

Itália 306 274 89,54 %

Portugal 49 44 89,80 %

Reino Unido 123 115 93,50 %

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca  
e Assuntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

Como se pode observar, os portos de base para as frotas costeiras dos Estados estudados 
representam 90 % a 100 % dos portos existentes em cada Estado. Nos casos de Espanha e 
Grécia, esta percentagem é ligeiramente inferior: 80 %.

O sector da pesca costeira nos Estados analisados é caracterizado pela dispersão geográfica. 
Esta efectiva dispersão da actividade não é, todavia, uniforme; é possível identificar uma 
maior concentração de navios num menor número de portos, normalmente em zonas geo-
gráficas específicas, como se verá mais adiante no presente capítulo.

Apresenta-se seguidamente a distribuição geográfica da pesca costeira relativamente a cada 
um dos Estados. Para o efeito, toma-se como referência o número de navios dedicados à 
pesca costeira que se concentram nos portos de pesca.

quadro 10:  Concentração do número de navios < 12 m em portos onde estes navios 
operam

Portos-base de navios de comprimento inferior a 12 m (%)

Navios < 12 
m (%)

Espanha França grécia irlanda itália Portugal Reino Unido

50 11 12 14 25 15 22 19

20 14 21 13 17 16 18 15

30 74 67 72 58 69 60 66

Fonte:  Compilação baseada em dados do ficheiro comunitário de navios. Comissão Europeia, DG Pesca e As-
suntos Marítimos; actualizado em 5 de Julho de 2005.

Como se pode observar em todos os casos, 50 % dos navios de comprimento inferior a 
12 metros operam em menos de 25 % dos portos onde existe pesca costeira. Espanha, França, 
Grécia e Irlanda são Estados-Membros com percentagens inferiores a 15 %, contrastando 
com a Irlanda, Portugal e o Reino Unido, cujas percentagens variam entre 19 % e 25 %.

Isto indica que, apesar de a pesca costeira estar distribuída pela maioria dos portos onde esta 
actividade é exercida, uma pequena percentagem destes portos absorve mais de 50 % dos 
navios e, logo, da sua actividade.
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Esta concentração corresponde, em grande medida, às zonas geográficas de cada Estado 
analisado que foram classificadas como dependentes da pesca (21). Os portos de base da fro-
ta costeira mais importante de cada Estado-Membro são a seguir apresentados, juntamente 
com a zona geográfica a que pertencem (22). Para o efeito, os 10 portos de cada Estado aqui 
estudado foram tomados como referência, concentrando um grande número de navios de 
comprimento inferior a 12 metros. Em alguns casos, como o da Grécia, país onde a disper-
são geográfica da actividade é maior e a concentração menor, as zonas dependentes da pesca 
coincidem normalmente com as comunidades costeiras menos populosas. Mais uma vez, 
em virtude de não haver dados registados disponíveis sobre a frota comunitária dos novos 
Estados-Membros, estes últimos são analisados através das fontes secundárias estudadas.

Em França, os 10 portos que reúnem 62 % da pesca costeira estão concentrados nas seguin-
tes zonas, classificadas como estando dependentes da pesca:

F1 (Norte-Pas-de-Calais, Picardia, Alta Normandia, Baixa Normandia, Lorena, Alsácia, 
Franco Condado, Borgonha, Centro, Champagne-Ardenas e Ilha de França). O porto de 
Cherbourg, que agrupa 5 % dos navios franceses de comprimento inferior a 12 m, está 
muito dependente da pesca costeira, a qual representa 57 % do emprego criado.

F3 (Languedoque-Rossilhão, Provença-Alpes-Côte d´Azur, Córsega, Auvergne e Róda-
no-Alpes). Os três portos localizados nestas regiões reúnem 9 % dos navios da frota de 
pesca costeira. Port Vendres destaca-se, uma vez que, embora concentre 3 % dos navios 
costeiros franceses, a maioria da população que se dedica a esta actividade fá-lo a tempo 
parcial.

F4: (Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa e Reunião). Na Reunião, estão concentrados 
44 % dos navios de comprimento inferior a 12 metros. A maior parte da população da ilha 
está envolvida na pesca, concentrando-se 65 % dos pescadores na pesca costeira.

A Grécia, no seu conjunto, é considerada um país muito dependente da pesca e o carácter 
muito disperso desta última pode identificar-se nos dados anteriormente apresentados. Os 
10 portos onde a pesca costeira está concentrada, e que correspondem a 30 % do número 
total de navios, situam-se nas seguintes zonas: ilhas de Chios e Kalumnos, Salonica (norte), 
Prebeza, Leukada e Kerkura (oeste) e Bolos, Calkida e Peiraias (leste). Através das fontes 
secundárias, apurou-se que as comunidades costeiras mais dependentes da pesca são as 
pequenas ilhas distribuídas pelo mar Adriático e junto ao porto de Chios. Estas ilhas ca-
racterizam-se pelo facto de o rendimento das famílias provir sobretudo da pesca e a sua 
capacidade para desenvolverem outras actividades estar limitada pelo baixo nível de for-
mação e pela estrutura económica destas comunidades.

Em Itália, a pesca costeira é extremamente dispersa. Os 10 portos de pesca mais importan-
tes, no que aos navios de comprimento inferior a 12 metros diz respeito, concentram 20 % 

(21) Extraído do relatório «Regional socioeconomic studies on employment and the Level of Dependency on 
Fishing» (Estudos socioeconómicos regionais sobre o emprego e o nível de dependência da pesca). Co-
missão Europeia, Fevereiro de 2000, elaborado por MegaPesca Portugal Lda., com a colaboração da Uni-
versidade de Reading. Este relatório servia de referência para as zonas dependentes da pesca, no sítio In-
ternet da CE, na altura em que o presente estudo foi elaborado (http://www.europa.eu./comm/ 
fisheries/doc_et_publ/liste_publi/resultados.html).

(22) Ver mapas com a localização dos portos no anexo.

•

•

•
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do número total de navios deste comprimento e distribuem-se pelas três zonas identificadas 
como estando dependentes da pesca:

11: orla costeira italiana, desde a Ligúria, no norte, até à Calábria, no sul (concentrando 
quatro dos 10 portos), que agrupa 9 % dos navios. Esta é considerada a zona mais profis-
sional no tocante à pesca costeira.

12: de Friul-Venécia Júlia, no norte, até Apúlia no sul (com um dos dez portos).

13: Sicília e Sardenha (quatro dos 10 portos) concentrando 9 % dos navios costeiros regi-
stados na Itália.

A Irlanda (23), tal como a Grécia, é globalmente considerada como uma zona muito depen-
dente da pesca e os portos de pesca com navios de comprimento inferior a 12 metros distri-
buem-se ao longo de toda a costa irlandesa. No entanto, a maior concentração de navios e 
de emprego verifica-se na costa oeste do país: Cork Skibbereen, Waterford e Wexford. 50 % 
dos pescadores irlandeses trabalham na pesca costeira.

Em Portugal, os 10 portos com maior número de navios costeiros concentram 52 % do total 
da actividade. As zonas dependentes da pesca abrangem a totalidade do território, dividin-
do-se entre:

P1: o continente (toda a orla costeira portuguesa). Oito dos 10 portos portugueses prin-
cipais estão distribuídos do norte ao sul do país, concentrando-se a maior parte da acti-
vidade entre Caminha, Aveiro, Douro e Viana do Castelo.

P2: as ilhas (Açores e Madeira). Com dois dos portos mais representativos, concentram 
7 % do número total de navios artesanais do país.

No Reino Unido, os 10 portos com maior actividade no sector da pesca costeira concentram 
30 % dos navios costeiros do país. Estes portos estão distribuídos por duas zonas definidas 
como estando muito dependentes da pesca, designadamente o País de Gales e a Escócia, o 
que as transforma nas zonas mais importantes em matéria de pesca costeira:

UK1: Inglaterra e País de Gales. Quatro dos cinco portos localizados nesta zona situam-
se no País de Gales e correspondem a 9 % do total da frota do Reino Unido. O quinto 
porto está localizado próximo do País de Gales, em Poole.

UK2: Escócia. 13 % da frota costeira britânica estão concentrados em cinco portos esco-
ceses.

Em Espanha, os 10 portos mais importantes no que se refere à pesca costeira concentram 
30 % do número total de navios costeiros. Do ponto de vista geográfico, estes 10 portos per-
tencem à comunidade regional autónoma da Galiza, que fica numa das três zonas depen-
dentes da pesca, lado a lado com as Astúrias, a Cantábria e o País Basco (E1). As duas zonas 
dependentes da pesca, E2 e E3, que concentram um número considerável de navios costei-
ros, mas inferior ao da E1, estão espalhadas ao longo da costa mediterrânica, Andaluzia 
ocidental e ilhas Canárias.

(23) Não inclui a Irlanda do Norte.
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Quanto a Malta e Chipre, é reconhecida a importância de que se reveste a pesca costeira 
para os dois Estados. Os portos de desembarque mais importantes de Malta são Marsaxlok, 
Marsascala, St. Paul’s Bay, Mellieha e Zurrieq. Estes portos ficam nas regiões de La Valeta 
(473 navios), Sudoeste (824), Oeste (151) e Norte-Nordeste (442).

Na Polónia, o emprego criado pelo sector da pesca, em geral, corresponde apenas a uma 
pequena percentagem do total dos sectores económicos do país. A pesca costeira é especial-
mente desenvolvida entre o rio Vístula e Szczecin, no noroeste do país, e concentra-se (24) 
em 59 locais, distribuídos entre Pomorskie (417), Warminsko-mazurkusie (112) e Zachod-
niopomorskie (463), que concentram, no total, 992 navios de comprimento inferior a 
15 metros de comprimento.

3.6. Produção

O peso da actividade da pesca em cada um dos Estados-Membros analisados em relação ao 
total da União Europeia (UE-25), no período de 1993-2003, mostra o peso de cada um deles 
no total das capturas da UE. A Espanha, a França e o Reino Unido são os Estados-Membros 
com maior peso em termos de volume de capturas no conjunto da União. O caso da Grécia, 
país onde, neste período, o peso total das capturas aumentou 3,15 em relação ao total da UE, 
merece especial referência. Por outro lado, o peso relativo de Chipre e Malta é claramente 
baixo e, em termos quantitativos, pouco importante.

quadro 11:  Percentagem do total de capturas em cada Estados-membros no total da 
UE-25

1993 (%) 2003 (%) variação do peso relativo

UE-25 100 100

Chipre 2,19 1,58 -0,61

Espanha 4,03 3,60 -0,43

França 14,98 15,16 0,18

Grécia 8,83 11,98 3,15

Irlanda 3,83 4,50 0,67

Itália 5,47 5,00 -0,47

Malta 0,14 0,03 -0,11

Polónia 0,01 0,02 0,01

Portugal 5,44 3,05 -2,39

Reino Unido 11,84 10,83 -1,01

Fonte: Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005.

Tendo em conta que se trata do total das capturas do sector das pescas, no seu conjunto, 
destaca-se a importância das frotas do alto mar de Estados-Membros como a Espanha, o 
Reino Unido ou a França, as quais aumentam o seu peso relativo.

(24) Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Polónia, «Programa sectorial da pesca e da trans-
formação do pescado, 2004-2006», 2003.
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A redução das capturas a nível comunitário, que se fez sentir durante a última década, é di-
gna de referência, tendo resultado da diminuição biológica das unidades populacionais e de 
políticas comunitárias destinadas a reduzir o esforço de pesca, designadamente das relacio-
nadas com a frota.

O gráfico e o quadro seguintes mostram uma tendência geral descendente das capturas (25) 
no conjunto do sector das pescas, no período de 1992-2003.

gráfico 3: Crescimento do total de capturas na UE e por Estado-membro, 1992-2003
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Fonte: Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005.

Chipre e Polónia, seguidos da Grécia, Itália e Espanha, são os Estados-Membros analisados 
que sofreram uma maior redução das capturas. No extremo oposto ficam a França e a Irlan-
da, onde os dados das capturas registam um aumento. O caso da Irlanda resulta de uma 
comparação em termos absolutos entre os dois períodos, embora ao analisar a série tempo-
ral se constate que o aumento efectivo das capturas se verificou até 1995. A partir deste ano, 
recomeçou a diminuir.

Quando se relaciona a diminuição das capturas com o peso dos navios costeiros nas frotas 
nacionais, como já foi dito, pode deduzir-se que os Estados-Membros com maior peso neste 
tipo de pesca serão mais afectados pelas consequências económicas dessa diminuição. No 
entanto, relativamente à pesca costeira, deve ter-se em conta não só o nível das capturas mas 
também a dependência socioeconómica das respectivas comunidades em relação à activida-
de da pesca, bem como a sua influência a nível nacional.

3.7. Estrutura do emprego

Para fazer uma análise circunstanciada do emprego relativo no sector da pesca costeira, por 
Estado-Membro objecto do presente estudo, entre 1955 e 2004, foram utilizados dados do 
Eurostat. Contudo, esta fonte apenas fornece informações sobre os Estados-Membros estu-

(25) Estes dados são expressos em valores de peso em fresco, correspondente ao produto directamente extra-
ído, antes de ser sujeito a qualquer forma de tratamento e excluem vários produtos que, por variadas ra-
zões, não são descarregados nos portos.
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dados entre 1995 e 1997. De 1997 em diante, o volume de informação não é homogéneo, 
impossibilitando uma análise comparativa (26).

Em linhas gerais, pode concluir-se que houve uma redução do emprego no conjunto do 
sector das pescas a partir de 1995, sobretudo em 1995-2000, período caracterizado por uma 
maior redução da capacidade da frota de pesca, incluindo a frota costeira. A título indicati-
vo, apresentam-se, no quadro 12, os valores relativos ao número de postos de trabalho di-
rectos (27) no sector das pescas dos Estados analisados.

quadro 12: Número de empregos directos no sector da pesca por Estado-membro

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Grécia 20 152 22 290 22 192 18 379 18 007 19 620 19 847 20 049 19 879 18 885 

Espanha 87 351 84 877 84 902 : : : : 64 900 55 800 : 

França 32 622 20 958 20 382 19 856 19 689 19 479 19 080 42 954 40 530 18 691 

Irlanda 7 910 7 500 7 500 8 263 8 478 : : : : : 

Itália 49 429 45 000 48 236  40 224 : : 48 770 42 137 : : 

Malta 1 230 1 828 1 840 1 940 2 120 2 060 2 077 : 2 552 : 

Polónia 16 360 10 137 9 178 9 096 8 640 : : 6 300 : : 

Portugal 38 700 30 937 28 458 27 347 27 197 26 660 25 021 23 580 22 025 20 457 

Reino Unido 21 582 19 921 19 044 18 604 17 889 15 961 14 894 14 645 12 746 11 774 

Total 276 097  244 727  243 108  145 010 

Fonte:  Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005 e da Statistics 
Pocketbooks, 1990-2003, Eurostat.

Tendo em conta a tendência descendente verificada na frota de pesca dos Estados analisados, 
acompanhada na mesma proporção pela frota de navios de comprimento inferior a 12 metros, 
conclui-se que o grau de redução do emprego na frota afecta directamente a actividade da 
pesca costeira (28). Apesar de a diminuição do emprego rondar 30 % e 40 %, na maioria dos 
Estados-Membros consultados, os casos da França, da Grécia e da Polónia são dignos de 
nota.

Apesar de a França continuar a apresentar a mesma tendência descendente no emprego já 
mencionada, a partir do ano 2000 o nível de emprego começou a aumentar. No caso especí-
fico da pesca costeira, definida como pêche côtière e petite pêche, este nível corresponde a 
43 % da actividade de pesca em 2003.

No caso da Grécia e segundo os valores fornecidos, o sector das pescas revelou, até 1998, a 
mesma tendência descendente do emprego, embora este tenha começado a crescer a partir 
desse ano e até 2001, altura em que voltou a diminuir, sendo em 2003 praticamente igual a 
1995.

(26) «Fishery Statistics Pocketbooks, 1990-2003», Eurostat. Este documento indica especificamente que se 
devem analisar estes dados com grande prudência porque há falta de informação sobre as definições e os 
conceitos utilizados na recolha e compilação dos dados pelas autoridades nacionais.

(27) Estão incluídas todas as actividades relativas ao sector das pescas, bem como os processos de extracção, 
transformação e comercialização. 

(28) Esta observação baseia-se não só em dados quantitativos, mas também em consultas das fontes primárias 
e secundárias. 
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O caso da Polónia destaca-se na medida em que a diminuição do emprego, entre 1997 e 
2000, foi uma das mais drásticas, chegando a atingir -60 %. Esta diminuição não foi homo-
génea em todo o país, sendo proporcionalmente mais elevada em Zachodniopomorskie  
(59 %), e menos elevada em Warminsko-Marzurskie (10 %) (29).

No caso da Irlanda, os dados apresentados nas estatísticas comunitárias terminam em 1998, 
calculando-se, de acordo com os dados quantitativos nacionais (30), que a partir desse ano, 
se registou neste país uma tendência descendente, seguindo o mesmo padrão observado nos 
restantes Estados-Membros analisados. Cerca de 50 % dos trabalhadores do sector das pe-
scas trabalham na pesca costeira. Tendo em conta a definição nacional de pesca costeira 
(navios com menos de 15 metros); se este resultado for extrapolado para a definição comu-
nitária (menos de 12 metros), a percentagem poderá ser menor.

Na Itália e em Espanha, onde a tendência descendente do emprego é semelhante à dos re-
stantes Estados-Membros, estima-se que aproximadamente 50 % e 55 %, respectivamente, 
do emprego no sector das pescas estejam concentrados na actividade de pesca costeira.

A influência do sector das pescas no emprego, nomeadamente do sector da pesca costeira 
dos Estados-Membros, é medida de acordo com o número de postos de trabalho directos e 
indirectos gerados.

O sistema de emprego no sector da pesca costeira é variável e inclui tanto o trabalho a tem-
po inteiro como o trabalho a tempo parcial. Este último é caracterizado por pescadores que 
trabalham no sector extractivo para obter um rendimento suplementar ao que auferem na 
sua actividade principal.

Os dados a seguir apresentados (31) oferecem uma panorâmica do peso da actividade a tem-
po inteiro no sector das pescas dos Estados abrangidos pelo presente estudo, nos anos de 
1997, 2000 e 2002.

(29) Parlamento Europeu, Direcção-Geral Políticas Internas da União: «A pesca na Polónia»; comunicação 
destinada à delegação da Comissão das Pescas na Polónia em 20 de Maio de 2005. 

(30) Neste caso, deve ter-se em conta a definição nacional de pesca costeira, baseada em navios de compri-
mento inferior a 15 metros. Além disso, estes dados nacionais mencionados figuram noutras fontes se-
cundárias que não as directamente geradas a partir das estatísticas comunitárias.

(31) Estes dados mostram a tendência no sector das pescas na sua totalidade. As referências à pesca costeira 
nos dados do Eurostat são insuficientes em termos de anos e de Estado-Membro, o que dificulta as análi-
ses comparativas. Mesmo assim, no caso do sector das pescas em geral, os dados só podem ser compara-
dos no período indicado e em alguns Estados-Membros não há dados disponíveis. Apesar disto, a tendên-
cia revelada para a pesca costeira foi comparada com fontes secundárias específicas.
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gráfico 4:  importância do trabalho a tempo inteiro no total de postos de trabalho no 
sector da pesca
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Fonte:  Compilação baseada em dados da base Eurostat, actualizados em 11 de Agosto de 2005 e estatísticas  
da pesca.

O emprego a tempo inteiro no sector das pescas é mais elevado do que o emprego a tempo 
parcial, em mais de 50 % dos Estados-Membros analisados, com excepção de Malta onde, 
em 2002, não ia além de 21 %. A Grécia, Chipre, Itália, Polónia e Espanha também se desta-
cam, uma vez que a actividade da pesca é maioritariamente exercida a tempo inteiro. Tam-
bém é de referir que, como foi mencionado nas secções anteriores, são estes países que têm 
actualmente um maior número de navios de comprimento inferior a 12 metros.

Note-se que, no caso de Malta, apesar de a percentagem de pescadores que têm como acti-
vidade principal a pesca costeira extractiva ser inferior à dos outros Estados-Membros, que 
já de si é baixa, a maioria dos pescadores registados como trabalhando a tempo parcial está 
envolvida na venda do pescado nos mercados.

Os casos da Grécia e de Chipre são semelhantes, na medida em que os pescadores envolvi-
dos na pesca costeira a tempo inteiro pertencem a comunidades em que esta é a principal 
actividade da população. Note-se que esta actividade diminui nos meses de Inverno. Em 
Chipre, o número total de trabalhadores a tempo inteiro, em 2003, era de 782 (32).

Na Polónia, a baixa percentagem de trabalhadores a tempo parcial registados na pesca co-
steira concentra-se nas actividades relacionadas com a reparação e a manutenção dos na-
vios.

Em Espanha, apesar de a maior parte dos trabalhadores trabalhar a tempo inteiro, com va-
lores estimados de cerca de 90 %, deve salientar-se que esta tendência não é homogénea em 

(32) Konteatis, D., relatório «General overview of the Cyprus Inshore Fishery», 2005.
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todas as regiões envolvidas na pesca costeira. No caso das regiões situadas nas margens do 
Mediterrâneo (excluindo a Andaluzia central e ocidental), a percentagem de pessoas que 
trabalham a tempo parcial na pesca costeira, em equivalentes a tempo inteiro, é mais eleva-
da do que noutras regiões, isto é, 44 %. Em contrapartida, na Andaluzia central e ocidental 
e nas ilhas Canárias, a percentagem de emprego a tempo inteiro é de 60 %, aumentando para 
90 % no norte do país (33).

No Reino Unido, estima-se que cerca de 80 % dos trabalhadores do sector das pescas tra-
balham a tempo inteiro. Em 2001, 5 500 estavam empregados a tempo inteiro em postos de 
trabalho directos no sector da pesca costeira (34).

Quanto à Irlanda, os dados apresentados no gráfico referem-se a 1997. A partir desse ano, as 
estatísticas comunitárias utilizadas não fornecem novos dados que possam ser comparados, 
embora se conclua do estudo realizado pelo BIM (35) sobre o crescimento do emprego a 
tempo inteiro que nos anos seguintes foram criados 2 700 postos de trabalho, do número 
total de 3 700 postos de trabalho registados no sector costeiro, o que representa um cresci-
mento de 73 %. Embora o peso do emprego a tempo inteiro no sector das pescas irlandês 
seja elevado, é baixo quando comparado com o dos outros Estados-Membros analisados. O 
número de trabalhadores a tempo parcial deve-se à natureza sazonal desta actividade, que 
não permite uma dedicação a tempo inteiro ao longo de todo o ano.

Em França, cerca de 70 % dos postos de trabalho na pesca costeira, de acordo com os dados 
quantitativos nacionais, são a tempo inteiro, isto é, trabalha-se mais de seis meses por ano.

Em Portugal, o grau de dependência de algumas regiões em relação à pesca leva a que a 
maior parte da pesca costeira seja exercida por pescadores a tempo inteiro (36).

Deve sublinhar-se, por último, que, de um modo geral, em todos os Estados-Membros ana-
lisados, as comunidades costeiras dependentes da pesca têm as seguintes alternativas: tra-
balho a tempo parcial e trabalho a tempo inteiro, para além de outras actividades associadas, 
como o turismo e a manutenção e reparação dos navios.

As unidades familiares estão particularmente envolvidas no sector da pesca costeira de to-
dos esses Estados-Membros. Isto implica um emprego a tempo inteiro, em alguns casos, e 
um emprego ocasional a tempo parcial para outros membros da família. O carácter profis-
sional das zonas dependentes da pesca é responsável pelo facto de a substituição dos pesca-
dores pela geração seguinte ter tradicionalmente lugar entre os membros da família envol-
vida na actividade.

(33) Regional Socioeconomic Studies on Employment and the Level of Dependency on Fishing (estudos socio-
económicos regionais sobre o emprego e o nível de dependência da pesca), Comissão Europeia, elaborado 
por MegaPesca Portugal Lda., com a colaboração da Universidade de Reading, Fevereiro de 2000.

(34) Estes valores foram obtidos a partir de fontes secundárias do Reino Unido (DEFRA e Cabinet Unit), sendo 
essencial tomar em consideração que a pesca costeira está associada a navios de comprimento inferior a 
10 metros. Deste modo, se fosse tida em conta a definição comunitária baseada em navios de comprimen-
to inferior a 12 metros, o valor apresentado poderia ser mais elevado.

(35) BIM, Irish Inshore Fisheries sector: review and recommendations, 1999.
(36) Nem as estatísticas comunitárias nem as informações secundárias obtidas fornecem dados quantitativos 

importantes a respeito desta questão.
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O arrais é originário da comunidade onde trabalhou e é, geralmente, proprietário do seu 
navio. Este facto tem repercussões negativas, devido às consequências da redução da frota e 
do emprego, nas comunidades dependentes da pesca costeira: a redução da frota reduz di-
rectamente o emprego no sector costeiro.

A média etária dos trabalhadores no sector das pescas, em especial na pesca costeira, é con-
siderada elevada, em termos gerais: 45 anos, em todos os Estados-Membros. Os jovens sen-
tem-se mais atraídos por outras actividades, o que leva ao envelhecimento desta população. 
O quadro seguinte mostra os dados disponíveis (37) sobre esta questão:

quadro 13:  média etária dos trabalhadores no sector da pesca e na pesca costeira nos 
Estados-membros

idade média dos trabalhadores

Chipre 50

Espanha -

França 41

Grécia 49

Irlanda 40

Itália -

Malta 49

Polónia 41

Portugal 41,5

Reino Unido 45

Fonte:  Compilação por país baseada em dados de fontes secundárias específicas de cada Estado-Membro, de 
2000 a 2004 (38).

Quanto ao sexo dos pescadores, de um modo geral, o papel das mulheres na actividade ex-
tractiva é praticamente nulo, estando esta quase exclusivamente restringida aos homens, 
não se registando diferenças entre os Estados-Membros nesta matéria. De acordo com os 
estudos consultados (39), o papel das mulheres não vai além de 3 %, oscilando entre 0 % e 
7 %, consoante os Estados-Membros, do total do emprego da comunidade no sector da pe-
sca costeira, especificamente na pesca extractiva.

O quadro 14 apresenta dados sobre a participação das mulheres e dos homens na actividade 
extractiva do sector costeiro (40), confirmando, assim, as afirmações anteriores.

(37) Dados obtidos a partir de fontes secundárias específicas de cada Estado-Membro; ver «Bibliografia».
(38) Dados obtidos a partir de fontes secundárias específicas de cada Estado-Membro; ver «Bibliografia».
(39) Resumo da Comissão Europeia de um relatório elaborado por MacAlister Elliot and Partners Ltd.: «The 

role of the woman in fishing, 2002» (O papel da mulher na pesca).
(40) As estatísticas comunitárias carecem de dados homogéneos entre os Estados-Membros e são, na maioria 

dos casos, insuficientes. Do mesmo modo, a inexistência de dados relativos a alguns anos não nos permi-
te analisar as tendências. A fim de obter informações homogéneas, foram consultadas várias fontes se-
cundárias, que coincidem, em todos os Estados-Membros, relativamente aos mesmos aspectos. Na apre-
sentação dos dados, tomaram-se como referência as informações fornecidas pela Comissão Europeia, 
designadamente o resumo de um relatório elaborado por MacAlister Elliot and Partners Ltd e intitulado 
«The role of the woman in fishing, 2002» (O papel da mulher na pesca).
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quadro 14:  Distribuição por sexo dos trabalhadores no sector da pesca costeira, 
2002

% mulheres % Homens

Espanha 1,4 98,6

Grécia 7 93

Irlanda 0 100

Itália 0,33 99,67

Portugal 2 98

Reino Unido 1 99

Fonte:  Resumo de um relatório preparado por MacAlister Elliot and Partners Ltd, «The role of the woman in 
fishing, 2002» (O papel da mulher na pesca).

Pode concluir-se dos dados supramencionados que o papel da mulher no sector da pesca 
costeira se centra nas tarefas auxiliares de apoio, por exemplo na transformação, na comer-
cialização e na gestão e administração da actividade. A nível oficial, a representação femini-
na nessas zonas é mais elevada do que no sector da extracção, embora nunca atinja uma 
percentagem igual à dos homens, em nenhum dos Estados-Membros analisados, excepto 
em alguns sectores da indústria transformadora, como é o caso da indústria conserveira.

Apesar destes dados, a estrutura familiar que caracteriza as zonas mais dependentes da pe-
sca é reveladora da forma como as mulheres colaboram com os maridos nas tarefas associa-
das ao sector da pesca costeira, incluindo a extracção a bordo, uma característica comum a 
todos os Estados-Membros analisados.

Pelo contrário, no que se refere ao nível de formação, é possível fazer generalizações em re-
lação aos Estados-Membros analisados. Em virtude do envelhecimento da população no 
sector das pescas, o nível de instrução é baixo, restringindo-se ao ensino básico e secun-
dário. No entanto, as novas gerações que iniciam a actividade possuem níveis de formação 
mais elevados, uma vez que têm a oportunidade de seguir cursos especificamente relaciona-
dos com a pesca.

3.8. Conclusão

Com base nos dados apresentados neste capítulo sobre o inventário da frota costeira dos 
Estados estudados, podem extrair-se as seguintes conclusões:

o facto de a frota costeira representar mais de 80 % do total da frota comunitária está di-
rectamente relacionado com a elevada percentagem de emprego directo e indirecto que 
esta actividade gera em cada Estado-Membro;

a redução da frota verificada nos últimos anos afecta primordialmente o sector costeiro, 
facto que, por sua vez, leva à redução, confirmada pelos dados quantitativos, da necessi-
dade de trabalhadores neste sector;

a redução da frota, resultante das políticas de conservação dos recursos haliêuticos, pro-
duz efeitos directos, diminuindo a produção e, logo, o valor e a rentabilidade da activida-
de, que está muito dependente de custos como os dos combustíveis;

•

•

•
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há uma efectiva dispersão geográfica da actividade da frota costeira, embora os navios 
estejam mais concentrados numas zonas do que noutras, o que gera diferenças quanto ao 
grau de dependência das comunidades costeiras relativamente à pesca;

a estrutura do emprego neste sector caracteriza-se pelo envolvimento de unidades fami-
liares inteiras na actividade, pelo envelhecimento da população activa, nos baixos níveis 
de formação geral e especializada e pelo limitado papel das mulheres;

por último, todos estes factores podem afectar directamente a sustentabilidade das co-
munidades piscatórias.

O capítulo seguinte analisa cada um destes factores em pormenor, identificando os aspectos 
fundamentais a ter em conta na definição de políticas e acções destinadas a melhorar a si-
tuação das comunidades que dependem directamente desta actividade.

•

•

•
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4. Análise comparativa dos problemas específicos da 
pesca costeira na União Europeia: questões funda-
mentais

4.1. introdução

O inventário apresentado no capítulo anterior e as informações primárias e secundárias 
fornecidas permitem-nos ter uma ideia das questões mais importantes que rodeiam a su-
stentabilidade social, económica e ambiental do sector da pesca costeira da Comunidade.

O presente capítulo identifica os principais elementos que definem o sector da pequena pe-
sca costeira na União Europeia.

Tendo examinado a situação existente em cada um dos Estados-Membros, é possível traçar 
um panorama comunitário das questões fundamentais em que se deverão concentrar 
esforços para melhorar as condições actuais.

4.2. questões fundamentais

Apresentam-se, seguidamente, as questões fundamentais a ter em conta na gestão e no pla-
neamento da pesca costeira, incluindo as principais dificuldades. Não são referidos casos 
específicos de cada país, ainda que tenham sido tomados como referência para traçar um 
panorama global da União Europeia:

definição de pesca costeira;

principais aspectos socioeconómicos: alteração da estrutura social tradicional, envelhe-
cimento dos pescadores, nível de instrução, nível de vida e condições sociais dos pesca-
dores, diminuição do emprego, papel das mulheres no sector das pescas;

principais aspectos ambientais: Impacto das utilizações das costas, gestão dos recursos 
haliêuticos;

economia da pesca: dificuldade em calcular os rácios custo-benef ício, crises dos combu-
stíveis, danos ou destruição das artes de pesca, comercialização;

gestão da pesca: tradicional, muito fragmentada e geograficamente dispersa, inexistência 
ou desactualização das informações sobre o sector, concorrência em relação aos recur-
sos, concorrência em relação à mão-de-obra, aplicação das legislações e regulamentações, 
órgãos de gestão;

outros: frota de pesca costeira, escassez de mão-de-obra no sector, acesso limitado às 
fontes de financiamento.

•

•

•

•

•

•
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4.2.1. Definição de pesca costeira

A legislação comunitária (41) define a pequena pesca costeira como a pesca praticada por 
navios de pesca de comprimento inferior a 12 metros de fora a fora e que não utilizem artes 
rebocadas. Na prática, porém, cada Estado-Membro utiliza a sua própria definição.

Há vários termos que se enquadram nesta definição, como «pesca costeira», «pesca artesa-
nal», etc., consoante as diversas interpretações existentes nos Estados-Membros da União 
Europeia, de acordo com as tradições culturais, as medidas jurídicas aplicadas, a pesca pra-
ticada e a estrutura das frotas nacionais. A pesca costeira pode ser praticada por uma grande 
diversidade de embarcações, desde navios que apenas pescam junto à costa até navios maio-
res que também podem pescar no alto mar.

Portugal (42) e Itália (43) foram os únicos Estados-Membros que estabeleceram definições 
nacionais oficiais de «pesca costeira».

Cada Estado-Membro utiliza os seus próprios critérios (44) para definir este sector e aplica 
vários valores de referência, geralmente baseados nas tradições e características regionais 
das suas actividades de pesca. Os critérios mais frequentes são o comprimento dos navios 
(cujo limite máximo varia entre 10 metros no Reino Unido, 12 metros em Portugal, Espa-
nha, Itália e Chipre, e 15 metros em Malta), a zona de actividade (que, em regra, inclui a zona 
de 12 milhas marítimas a partir da linha de costa) e o tipo de artes de pesca. Os valores atri-
buídos a cada parâmetro variam entre os países, e até entre as regiões; além disso, muitas 
vezes os parâmetros não estão claramente definidos. Os Estados-Membros não utilizam 
apenas a definição comunitária, nem existe uniformidade de critérios a nível nacional ou 
mesmo a nível regional.

4.2.2. Principais aspectos socioeconómicos

Alteração da estrutura social tradicional

A pesca costeira, sendo acentuadamente tradicional, está a sofrer uma transformação da sua 
estrutura social. A estrutura do emprego costumava basear-se na comunidade local e nos 
laços familiares, mas em alguns dos Estados-Membros estudados a imigração proveniente 
do Norte de África, Ásia e América Central e do Sul está a emergir como fonte de mão-de-
obra.

Envelhecimento da população dos pescadores

O número de jovens que entram para o sector da pesca costeira diminui constantemente, 
não obstante as elevadas taxas de desemprego presentes em algumas zonas costeiras.

(41) Artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 2792/1999 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que define os 
critérios e condições das acções estruturais no sector das pescas, publicado no JO L 337 de 30.12.1999, 
p. 10 a 28, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 2369/2002 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, que 
altera o Regulamento (CE) n.° 2792/1999, que define os critérios e condições das acções estruturais comu-
nitárias no sector das pescas e publicado no JO L 358 de 31.12.2002, p. 49 a 56.

(42) Decreto Regulamentar n.º 43/87, de 17 de Julho, e Decreto Regulamentar n.º 7/2000 de 30 de Maio.
(43) Artigo 19.º do DM 26/7/95 sobre «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca».
(44) Ver o anexo 5, «Definição de pequena pesca costeira».
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Os principais motivos que tornam esta actividade pouco atraente para os jovens são o baixo 
estatuto social que lhe é atribuído, a instabilidade, a vida e as condições de trabalho a bordo 
duras e pouco apelativas, o elevado risco profissional e as baixas remunerações.

Além disso, a actual exigência de formação adequada dos pescadores implica investimento 
de tempo e dinheiro que os jovens nem sempre estão dispostos a fazer.

O envelhecimento das comunidades piscatórias dificulta a modernização da pesca e a intro-
dução de novas tecnologias, mais avançadas. Os armadores nem sempre entendem a neces-
sidade e os benef ícios das novas tecnologias e da alteração das tradições de pesca. Os pesca-
dores mais idosos resistem, geralmente, à ideia de novos investimentos, preferindo manter 
os métodos tradicionais que sempre utilizaram.

Por último, ainda que o envelhecimento seja um problema comum a todos os Estados-Mem-
bros estudados, em algumas regiões (como a Irlanda), é agravado pela prática, muito gene-
ralizada entre os pescadores, de deixar a actividade antes da idade normal de reforma.

Nível de instrução

O nível de instrução é geralmente baixo entre os pescadores, tanto em termos escolares 
como profissionais. A título de exemplo, os dados relativos à Grécia mostram que a maioria 
dos pescadores apenas completou o ensino básico.

A formação profissional dos pescadores é informal e tradicional. Normalmente, a formação 
regulamentada que receberam é escassa e os programas e cursos de formação específicos 
para o sector são raros.

O caso de Portugal merece destaque, pois, apesar de a disponibilidade de formação ter au-
mentado durante a última década, verificou-se uma diminuição do número de pessoas qua-
lificadas no sector, o que mostra a falta de interesse das gerações mais jovens.

Este facto afecta o desenvolvimento socioeconómico do sector, limita o fluxo de informação 
para as autoridades e os órgãos de gestão, restringe o envolvimento na definição das medi-
das de gestão e impede que os pescadores beneficiem dos regimes de ajuda e das melhores 
técnicas.

Nível de vida e condições sociais dos pescadores

A pesca costeira está geralmente associada a baixos rendimentos do arrais e da tripulação, à 
instabilidade profissional, a condições de trabalho duras, a um elevado risco profissional e a um 
baixo estatuto social, que em Estados-Membros como o Reino Unido chega a fazer com que os 
pescadores se integrem mal ou de forma insatisfatória com outros grupos de interesses.

O sector também é caracterizado pelo trabalho informal, como o realizado por membros da 
família, principalmente mulheres, para ajudar a manter a actividade, ou o de pescadores 
ocasionais, que pescam para obter um rendimento suplementar para sustentar a família.

Os benef ícios fiscais para os trabalhadores do mar são inadequados, suportando estes, no-
meadamente em Portugal, uma pesada carga fiscal. Os pescadores pretendem obter regimes 
fiscais especiais, devido às características específicas das actividades da pesca e às condições 
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em que são realizadas: jornadas de trabalho muito mais longas, riscos profissionais elevados, 
condições de trabalho duras e amplas variações de rendimentos.

Por último, os problemas atrás mencionados dificultam a obtenção de financiamento, por-
que as instituições financeiras consideram que o sector é de alto risco.

Diminuição do emprego

A tendência para a diminuição dos postos de trabalho devido à redução da frota de pesca 
reforçou-se nos últimos anos. A menor capacidade da frota, devido aos programas de ree-
struturação destinados a ajustá-la aos recursos estimados, produziu um impacto directo a 
nível social.

Há uma elevada dependência da pesca costeira nas zonas costeiras onde existem comunida-
des piscatórias. Em Estados-Membros como o Reino Unido, a maioria dos navios costeiros 
opera a partir de comunidades costeiras remotas, onde existem poucas oportunidades de 
emprego. Além disso, em alguns Estados-Membros, como é o caso da Polónia, os pescado-
res que têm na pesca a sua única fonte de rendimento estão dependentes da segurança so-
cial. Na Irlanda, os pescadores têm frequentemente outros trabalhos a tempo parcial para 
subsistirem melhor e como forma de minimizarem o risco e a incerteza que a actividade 
envolve. Deste modo, quando a pesca é pouco produtiva, os pescadores trabalham noutros 
sectores (agricultura, turismo, hotelaria e restauração, aquicultura, etc.) para obterem um 
rendimento adicional. No caso da Grécia ou de Chipre, os pescadores costeiros das comu-
nidades piscatórias dependem ainda mais de outros empregos, devido à estrutura geográfica 
e socioeconómica dos seus territórios e ao facto de não terem grandes possibilidades de 
desenvolver outras actividades.

A redução do número de pescadores por meios directos ou indirectos (devido à redução da 
frota) produziu um impacto visível nas comunidades locais, sobretudo nas zonas onde a 
dependência da pesca é maior.

Como alternativa para os pescadores, após a redução da frota, surgiram, em Estados-Mem-
bros como a Espanha, novos postos de trabalho na aquicultura, na indústria transformado-
ra, na distribuição e na comercialização. Além disso, foram criadas novas actividades, nor-
malmente ligadas ao sector dos serviços, como é o caso do turismo, por exemplo.

O baixo nível de formação existente nas comunidades piscatórias agrava as consequências 
da perda de postos de trabalho na pesca costeira, uma vez que nas zonas muito dependentes 
da pesca ele dificilmente permite alguma flexibilidade para que os trabalhadores recebam 
formação noutros domínios económicos que lhes permitam ganhar a vida.

Propriedade dos meios de produção

O meio de produção básico da pesca costeira é o navio de pesca. Na maior parte das comu-
nidades piscatórias o arrais do navio é simultaneamente o seu armador e a tripulação é nor-
malmente constituída por membros da família nuclear ou outros parentes.
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Deste modo, a redução da frota, navio a navio, afecta directamente o trabalho do armador e, 
em consequência do carácter tradicional e familiar da pesca, afecta a principal, se não única, 
fonte de rendimento da família.

Papel das mulheres no sector das pescas

O papel das mulheres na pesca europeia é marcado pela forte natureza tradicional do sector. 
Nas comunidades piscatórias, os homens saem para o mar, à pesca, enquanto as mulheres 
cuidam do trabalho em terra: desembarque, venda, transformação das capturas, gestão e 
contabilidade.

As mulheres desempenham um importante papel na indústria transformadora e, em algu-
mas regiões, representam mais de 50 % dos trabalhadores.

4.2.3. Aspectos principais do impacto ambiental

Impacto das utilizações costeiras

O impacto da pesca costeira abrange os seus efeitos na qualidade e quantidade das unidades 
populacionais, na poluição, na erosão, nos ecossistemas, etc. A Grécia, especificamente, afir-
ma que algumas áreas do ambiente marinho foram muito danificadas pelas pescarias costei-
ras, que empobreceram apreciavelmente a biodiversidade dos ecossistemas marinhos.

A pequena pesca costeira está associada a um baixo impacto nos ecossistemas, mas deve-
mos reconhecer que existe pouca informação sobre os efeitos ambientais das actividades 
que concorrem com a pesca costeira na utilização da costa (turismo, indústria, agricultura, 
pecuária, etc.). Faltam regras adequadas e bem definidas sobre o acesso aos recursos e a sua 
exploração na zona costeira, que permitam avaliar o impacto ambiental de cada tipo de uti-
lização e regulamentá-lo.

Porém, apesar de a pequena pesca costeira ter pouco impacto, não podemos ignorar a mortali-
dade não intencional das «capturas acessórias», por muitos considerada com um dos principais 
impactos ambientais da pesca como actividade económica, que afecta a estrutura e o funciona-
mento dos sistemas marinhos em termos de população, comunidade e ecossistemas.

Em Estados-Membros como o Reino Unido, o impacto nos ambientes costeiros foi classifi-
cado como um dos aspectos fundamentais da actual política nacional de pesca.

Gestão dos recursos haliêuticos

Nos últimos dez anos, o volume das capturas diminuiu em todos os Estados-Membros estu-
dados e, em todos os casos, devido a:

sobrepesca de algumas das principais espécies europeias comercializadas;

variações anuais dos totais admissíveis de capturas (TAC) e dos planos de gestão.

A sobrepesca deve-se à má gestão das costas nos últimos anos. Os pescadores estão cada vez 
mais conscientes da importância de gerir os recursos de forma sustentável, mas subsistem 
duas grandes dificuldades:

•

•
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as restrições impostas à frota de alto mar empurram os seus operadores para as zonas 
costeiras e da maior capacidade de pesca decorre um maior esforço de pesca;

alguns operadores costeiros estão a adoptar métodos e artes de pesca mais potentes, es-
pecializados e invasivos, que envolvem um maior esforço de pesca e aumentam a pressão 
sobre os ecossistemas marinhos.

São escassas as informações sobre as unidades populacionais exploradas e o estado em que 
se encontram. Essas informações são essenciais para um aconselhamento adequado sobre o 
modo de definir uma gestão sustentável dos recursos. Uma política adequada seria a diver-
sificação das unidades populacionais exploradas, a qual, como se analisa seguidamente, nem 
sempre é fácil.

4.2.4. Aspectos económicos da pesca

Rentabilidade da actividade

Uma questão muito importante da economia da pesca são as actuais dificuldades em calcu-
lar o rácio custo-benef ício da pequena pesca costeira. Elas devem-se à natureza da activida-
de: grande diversidade dos canais de comercialização, oscilações no número de tripulantes, 
variação dos preços, flutuações sazonais da actividade da pesca devido às condições meteo-
rológicas e tipo de espécies-alvo.

Todas estas circunstâncias afectam a sazonalidade e a variabilidade dos rendimentos e dos 
custos e tornam dif ícil calcular o rácio custo-benef ício da pequena pesca costeira.

A variabilidade do rendimento está relacionada com o número de capturas, a diminuição 
das unidades populacionais, as espécies migratórias, etc. Menciono os seguintes aspectos 
relativos aos custos, especificamente, porque são os factores mais graves detectados nos 
países estudados:

grande impacto da crise dos combustíveis na rentabilidade da pesca (45). O sector das 
pescas é particularmente vulnerável ao acentuado aumento dos preços do gasóleo, que 
chegam a representar 40 % dos custos de produção;

aumento dos custos variáveis devido aos danos e destruição das artes de pesca, causados 
por espécies protegidas como os golfinhos, as tartarugas e as focas (estas últimas têm 
especial importância na Irlanda).

A visível diminuição da rentabilidade da pesca gera um maior esforço de pesca e custos ad-
ministrativos que visam compensar o aumento dos custos.

Mais uma vez, as comunidades muito dependentes da pesca são as mais sensíveis às va-
riações dos custos e dos rendimentos, que afectam directamente as economias familiares.

Comercialização

Os principais aspectos do processo de comercialização são os seguintes:

(45) Só no último trimestre de 2005 os preços do gasóleo aumentaram 40 %, de 0,34 cêntimos por litro para o 
preço actual de 0,48 cêntimos (Centro Studi de Lega Pesca, 2005). Na pesca costeira artesanal, o combus-
tível corresponde a mais de 25 % dos custos.
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fragmentação entre os processos de produção e de comercialização. A dissociação dos 
pescadores artesanais do processo de comercialização leva a que o valor da produção seja 
primordialmente absorvido pelos intermediários;

grandes aumentos do preço final dos produtos da pesca, cujos lucros revertem para a 
cadeia de intermediários, enquanto os produtores não conseguem muitas vezes cobrir os 
custos de produção;

a maior parte das vendas são efectuadas nas lotas grossistas, mas em regiões como a 
Itália, Polónia, Portugal e Grécia, um volume significativo das capturas é comercializado 
por venda directa, isto é, sem a mediação de um mercado. O caso mais extremo é o de 
Chipre, onde não existe um mercado grossista nem um preço de venda representativo, 
porque as vendas não são feitas em lotas; em vez disso, a produção é vendida pelos pró-
prios pescadores directamente aos intermediários e retalhistas;

barreiras à modernização das lotas costeiras, pela Internet, criadas pelas transacções de 
maior volume efectuadas nas lotas;

em alguns Estados-Membros, como a Polónia e a Grécia, há poucas infra-estruturas de 
comercialização adequadas, ou são obsoletas. A Polónia ainda está a adaptar-se às exi-
gências comunitárias. Actualmente, as capturas são desembarcadas no porto em caixas, 
que são depois carregadas em camiões para distribuição. Anteriormente, as capturas 
eram directamente transformadas ou congeladas nas instalações portuárias pertencentes 
ao Estado e a cooperativas. A maior parte destas empresas desapareceu e as instalações 
portuárias (salas de transformação, câmaras de armazenagem frigorífica, fábricas de gelo, 
etc.) foram vendidas a entidades privadas. Esta situação fragmentou a prestação de ser-
viços e fez aumentar os preços, transformando os portos em meras zonas de descarga e 
passando a transformação e a congelação a ser feitas noutros locais;

deficiente conhecimento do mercado, com um elevado grau de incerteza. Os pescadores 
desconhecem frequentemente o preço que os seus produtos poderiam alcançar noutra 
lota e têm grande dificuldade em calcular o custo do transporte a longa distância; conse-
quentemente, os intermediários controlam as lotas;

os preços de venda unitária dos produtos na lota variam muito de dia para dia e sazonal-
mente. O mau estado das unidades populacionais exploradas e o aumento das impor-
tações estão associados à diminuição dos preços (por exemplo, as importações de peixes 
de carne branca no Reino Unido);

é dif ícil transferir os custos da actividade da pesca para o preço dos produtos;

a internacionalização da oferta gera um cenário muito competitivo, devido à entrada de 
produtos mais baratos provenientes de países terceiros e às diferentes propriedades orga-
nolépticas. O problema agrava-se quando não são tomadas medidas para distinguir os 
produtos da pequena pesca costeira dos produtos estrangeiros mais baratos que lhes fa-
zem concorrência;

défice comercial provocado pela maior procura interna de produtos da pesca, associada 
à diminuição das capturas efectuadas pelas frotas de pesca nacionais. Este efeito faz-se 
sentir ainda mais em países como a Polónia, onde o sector está insuficientemente 
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desenvolvido, ou a Irlanda, onde, embora a imagem e a qualidade dos produtos da pesca 
irlandeses sejam reconhecidas pelo mercado interno, a distância f ísica em relação aos 
principais mercados internacionais, situados em França, Espanha e Itália, constitui uma 
desvantagem concorrencial em virtude dos custos de transporte associados;

em algumas regiões, como a Itália e Grécia, a distribuição e a comercialização de produ-
tos frescos estão muito dispersas relativamente aos locais de desembarque, o que dificul-
ta o controlo da comercialização das capturas e o cálculo da rentabilidade.

4.2.5. Aspectos da gestão das actividades da pesca

O sector da pesca costeira é bastante tradicional, por isso, a maioria dos pescadores conti-
nua a tradição familiar e trabalha com familiares. Trata-se de um sistema fechado em que é 
dif ícil aplicar medidas de controlo e de gestão.

Elevado grau de fragmentação e dispersão geográfica

A pequena pesca costeira é efectuada de forma dispersa ao longo da costa, utilizando um 
grande número de pequenas docas e portos que, em alguns dos Estados-Membros, não pas-
sam de atracadouros sem serviços nem infra-estruturas.

A inexistência de organizações profissionais específicas da pequena pesca costeira estabele-
cidas e em actividade (em especial na Polónia, Chipre e Malta), ou de qualquer outro tipo de 
sistema de associação que fomente a cooperação entre os operadores, está na origem de um 
sector fragmentado em que a coordenação e a cooperação são raras e os operadores muito 
numerosos.

As informações sectoriais são inexistentes ou desactualizadas no que respeita à mão-de-
obra, aos recursos haliêuticos, ao registo da frota, aos rendimentos e custos, à participação 
nos recursos, aos padrões de trabalho e emprego, ao crédito e à poupança, à transformação 
e à organização do mercado, ao estado da infra-estrutura social, à dependência social relati-
vamente à pesca, etc. Na maioria dos Estados-Membros estudados, as informação sobre os 
ficheiros da frota e as unidades populacionais são particularmente necessárias: estas duas 
variáveis são essenciais para um desenvolvimento sustentável do sector.

Isto deve-se à complexidade do processo de recolha de informações, suscitada pela natureza 
intrínseca do sector, que é dispersa e fragmentada, pela pequena escala e a diversidade dos 
processos, pelos múltiplos pontos de desembarque e venda, nem sempre dentro da mesma 
jurisdição, pela falta de monitorização, por aspectos sociais (baixo nível de instrução), etc.

Um dos principais obstáculos ao processo decisório e à formulação de políticas sobre a pe-
sca artesanal é a ausência de dados fiáveis e informações precisas, designadamente sobre os 
aspectos socioeconómicos da população do sector envolvida.

Um dos principais elementos para criar sistemas de planeamento e gestão eficazes é a dispo-
nibilidade de informações sectoriais sobre os factores económicos, sociais, biológicos e am-
bientais.

•
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É, por isso, essencial compilar e documentar sistematicamente todos os dados sobre a pesca 
costeira a nível regional.

Concorrência em relação aos recursos

A concorrência em torno do espaço f ísico das zonas costeiras pode ser classificada da se-
guinte forma:

concorrência entre navios idênticos, que trabalham com tipos de artes de pesca idênticos 
ou diferentes;

concorrência entre os pescadores de pescas diferentes e que trabalham com artes de pe-
scas diferentes. Esta concorrência em relação ao espaço verifica-se entre os arrastões 
costeiros e os navios de pesca artesanal e deve-se, em parte, à existência de pesqueiros 
comuns e, em menor grau, a incursões ocasionais dos arrastões em zonas de pesca arte-
sanal onde a pesca de arrasto está proibida (por exemplo, no Reino Unido, devido ao mau 
estado das unidades populacionais de bacalhau, a frota de pesca de peixes de carne bran-
ca faz uma concorrência feroz à frota costeira na pesca do lagostim);

incursões de embarcações de outros Estados-Membros em águas territoriais;

concorrência de actividades emergentes: a pesca desportiva é um sector emergente com 
importância crescente em muitas regiões da Europa. A actividade não está formalmente 
sujeita à política comum da pesca, sendo, por isso, excluída de muitas estatísticas da pe-
sca, não existindo informações fiáveis a seu respeito.

Não obstante as potenciais sinergias entre a pesca e o turismo, em especial como fonte al-
ternativa de emprego e mercados, muitas regiões registam uma tensão crescente entre as 
utilizações recreativas e comerciais. O provável crescimento futuro da pesca desportiva po-
derá originar um agravamento dos conflitos entre os pescadores e outros utilizadores dos 
recursos costeiros, em algumas regiões, se não forem adoptadas políticas de gestão costeira 
e de comercialização adequadas, porque as capturas da pesca desportiva fazem concorrên-
cia às capturas dos pescadores em termos de venda directa. A título de exemplo, poderia 
apontar-se o caso da França, onde a pesca desportiva é tradicional e regulamentada, mas 
não existem registos das capturas. É necessária uma licença de pesca desportiva, mas as 
excursões clandestinas são comuns e os controlos insuficientes.

Um outro exemplo da concorrência em relação ao espaço é a situação existente em Estados-
Membros como o Reino Unido, onde há uma crescente criação de zonas marinhas protegi-
das e de parques eólicos no mar, que entravam as actividades da pesca.

Concorrência em relação à mão-de-obra

Outro efeito da interacção entre as diferentes pescas é social, através da transferência de 
mão-de-obra de uma frota para outra. Por vezes, verificam-se fluxos de trabalhadores em 
dois sentidos: um tripulante da frota semi-industrial que se estabelece como armador co-
steiro, por exemplo, ou tripulantes de navios de pesca costeira que vão trabalhar para em-
barcações semi-industriais para obterem melhores remunerações.
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Aplicação da legislação comunitária

A regulamentação é deficientemente aplicada nomeadamente nos seguintes aspectos:

desembarque não controlado das capturas nos portos, por embarcações nacionais e de 
países terceiros que operam em países terceiros. Nos termos da legislação comunitária 
não é obrigatório (46) manter um registo das capturas nos navios de comprimento infe-
rior a 10 metros, o que dificulta o controlo do cumprimento das regras aplicáveis às uni-
dades populacionais.

acompanhamento inadequado dos produtos ao longo de todas as fases de comerciali-
zação até ao consumidor final (rastreabilidade).

em algumas regiões, os principais problemas são causados pelo grande número de navios 
não registados, ou de navios registados que não cumprem as regras. Os problemas são 
frequentemente agravados pela falta de empenho político e/ou financeiro no controlo e 
na aplicação da legislação nas águas costeiras.

Alguns Estados-Membros alegam que as regras não são cumpridas porque os pescadores 
consideram que a legislação comunitária é confusa e, logo, dif ícil de aplicar, para além de 
haver conflitos frequentes entre a legislação comunitária e as legislações nacionais. Uma das 
principais dificuldades que se colocam à regulamentação da pequena pesca costeira é a ne-
cessidade de uma maior harmonização entre a legislação comunitária e as legislações nacio-
nais. A maioria dos regulamentos incide sobre a pesca do largo e, por isso, não beneficiam 
de modo algum o sector costeiro. Por este motivo, os pescadores costeiros criticam forte-
mente as medidas tomadas e confiam pouco nas entidades e nas medidas regulamentares 
europeias.

Outro motivo de incumprimento é o facto de os requisitos da legislação comunitária impli-
carem custos cada vez mais elevados, chegando a impor encargos que os pescadores não 
conseguem suportar.

Órgãos de gestão

Dadas as restrições de acesso à zona costeira de 12 milhas marítimas, incumbe aos Estados-
Membros gerirem a pequena pesca costeira de forma independente. Cada país ou região 
desenvolveu, por isso, as suas próprias estruturas de gestão, que enfrentam os seguintes 
problemas:

os pescadores, investigadores, empresas transformadoras e outras partes interessadas 
estão sub-representadas nos processos de gestão e de tomada de decisões. Um exemplo 
dessa representação foi a criação de «cofradías» (associações de pescadores) em Espanha, 
que aumentou a participação do sector no processo decisório, embora o seu papel possa 
ser ainda reforçado. Em contrapartida, em Malta ou Chipre não existem organizações de 
produtores e na Polónia esses organismos estão a ser criados no âmbito da adaptação do 
país à legislação comunitária;

(46) Regulamento (CEE) n.º 2847/93, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo aplicável 
à política comum das pescas.
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o sector está «globalmente» sub-representado porque se encontra muito fragmentado e 
disperso;

o sector está igualmente sub-representado na política de pesca comunitária, nacional e 
regional;

existem poucos organismos de gestão específicos da pequena pesca costeira.

4.2.6. Outras questões

A frota de pequena pesca costeira

A UE introduziu políticas destinadas a reduzir a capacidade da frota de pesca e obter um 
maior equilíbrio entre a capacidade de pesca e os recursos haliêuticos disponíveis. O núme-
ro de embarcações está, por isso, a diminuir.

A nível comunitário, a frota de pesca costeira está a envelhecer, com efeitos negativos no 
nível de vida, nas condições de trabalho, saúde e segurança a bordo. Esse envelhecimento 
também implica uma menor aptidão da frota para tratar adequadamente as capturas, gerir 
os resíduos e prevenir ou atenuar a poluição causada pelos combustíveis.

A política comum da pesca incentiva a modernização e a remodelação da frota, sem um 
aumento do esforço de pesca. As medidas incentivam a diminuição do comprimento e da 
arqueação bruta dos navios, os quais devem cumprir, em contrapartida, uma variedade cada 
vez maior de requisitos (de habitabilidade, segurança, armazenagem dos produtos, etc.). 
Uma gestão inadequada destes requisitos poderá aumentar os factores de risco existentes 
nas embarcações.

Quanto à monitorização, a política comum da pesca obriga todos os navios de pesca a terem 
a bordo um dispositivo que permita a sua detecção e identificação através de sistemas de 
localização por satélite, mas esta exigência só é aplicável a navios de dimensão superior a 
15 metros de fora a fora [artigo 22.º do Regulamento (CE) n.º 2371/2002].

É dif ícil encontrar dados específicos sobre os ficheiros da frota de cada Estado-Membro. Na 
Irlanda, por exemplo, apesar de a frota ter vindo a ser modernizada através de planos de 
substituição, a sua idade média é elevada, porque há muitos navios registados que já não 
estão ao serviço, mas continuam a ser titulares de uma licença. Por este motivo, o ficheiro 
não é, por vezes, um guia preciso ou realista para o sector das pescas.

Há poucas infra-estruturas e serviços em terra (transporte, refrigeração, etc.), sobretudo em 
Malta, Chipre e Polónia.

Escassez de mão-de-obra qualificada

O envelhecimento dos pescadores costeiros e, especificamente, a sua não substituição pelas 
gerações mais jovens conduz à escassez de mão-de-obra qualificada no sector.
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Em consequência, começou a verificar-se em vários Estados-Membros analisados, uma en-
trada gradual de arrais e pescadores estrangeiros para preencher parte das vagas, mas não 
existem dados sobre a percentagem de pescadores costeiros originários de países terceiros.

Além disso, um problema detectado em alguns Estados-Membros reside no facto de os tra-
balhadores pouco qualificados provenientes de países terceiros não permanecem geralmen-
te muito tempo na pesca, procurando um trabalho mais bem pago, assim que regularizam a 
sua situação de permanência no país.

Acesso limitado às fontes de financiamento

O dif ícil acesso às fontes de financiamento afecta a capacidade de investimento dos pesca-
dores que pretendem melhorar as suas condições de trabalho. Como as instituições finan-
ceiras classificaram o sector como sendo de «alto risco», por vezes é muito dif ícil obter fi-
nanciamento sem uma caução de terceiros (familiares), avalizada por um bem 
(imobiliário).
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5. Avaliação do impacto da legislação que afecta a pesca 
costeira

Quando se examina a legislação da União Europeia relativa à pesca em águas comunitárias, 
constata-se primeiramente que o papel atribuído à pesca costeira é bastante marginal. As 
disposições legislativas e regulamentares relativas à pesca nem sequer mencionam especifi-
camente a pesca costeira, nem a diferenciam da pesca de alto mar ou da pesca industrial, 
distintas em características importantes, como acontece nos regulamentos relativos à ajuda 
financeira. No regulamento e no âmbito do futuro Fundo Europeu para as Pescas (FEP) a 
pesca costeira é definida e especificamente abordada aquando da determinação das linhas 
de acção prioritárias, mas os indicadores que determinam a execução estão limitados ao 
«número de pessoas (pescadores e seus familiares) que participam no projecto».

Este facto mostra que a pesca costeira é tratada como uma actividade marginal na política 
comum da pesca, não lhe sendo atribuída a importância que merece. A pesca costeira deve-
ria ser definida, na política comunitária, em termos das características mínimas que distin-
guem a frota de pesca costeira da União Europeia. Uma vez que esta utiliza artes mais selec-
tivas, desembarca pescado para transformação diariamente, emprega navios mais pequenos, 
etc., deveria estar abrangida pela regulamentação relativa à segurança a bordo, à melhor 
qualidade dos produtos, à potência motriz das embarcações, etc., como se propõe no Regu-
lamento relativo ao Fundo Europeu para as Pescas (47). As alterações a esta proposta de re-
gulamento apresentadas nos relatório do Parlamento Europeu (48) tratam a pesca costeira de 
forma mais específica e têm em atenção as suas necessidades especiais.

5.1. Definição de pesca costeira na política comum da pesca

A legislação comunitária no domínio da pesca apenas define a pesca costeira em função dos 
fundos estruturais. Trata-se, assim, de uma actividade unicamente definida para efeitos de 
financiamento. As actividades de pesca não são definidas em termos de contributo para a 
sustentabilidade, não obstante o facto de a pesca costeira — dado o seu carácter artesanal 
— assegurar o desejado objectivo de respeito pelo ambiente e sustentabilidade económica.

A legislação comunitária menciona, por vezes, a situação económica precária do sector da 
pesca e a dependência de várias populações costeiras em relação a esta actividade. São pre-
cisamente estas comunidades piscatórias que mais dependem da pesca costeira, mas esta 
circunstância não se reflecte na legislação da Comunidade.

(47) Proposta do regulamento do Conselho relativo ao Fundo Europeu para as Pescas; COM(2004) 497 final.
(48) Resolução sobre a proposta de regulamento do Conselho sobre o Fundo Europeu para as Pescas; A6-

2005-0217, 24 de Junho de 2005.
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A pesca costeira é definida do seguinte modo:

 «Pequena pesca costeira» é «a pesca praticada por navios de pesca com um comprimen-
to inferior a 12 metros de fora a fora e que não utilizem artes rebocadas indicadas no 
quadro 2 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 2090/98 da Comissão, de 30 de Setembro 
de 1998, relativo ao ficheiro comunitário dos navios de pesca.»

(Artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 2792/1999 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que define os 
critérios e condições das acções estruturais no sector das pescas. O projecto de regulamento do FEP esta-
belece termos similares).

O regulamento de base da política comum da pesca (49), relativo à conservação e à explo-
ração sustentável dos recursos haliêuticos ao âmbito da política comum das pescas não de-
fine, todavia, a pesca costeira. Refere a pesca e a aquicultura em geral, não mencionando os 
diversos tipos de pesca — muito em particular a pesca costeira. Na definição do seu âmbito 
de aplicação, o regulamento menciona várias medidas que afectam a pesca: conservação, 
condições de acesso e organização do mercado. Curiosamente, atribui-se à aquicultura um 
lugar específico entre as funções do regulamento, mas não se faz qualquer outra menção 
individual a actividades de pesca igualmente sustentáveis, mais próximas das empresas co-
steiras, artesanais.

A definição baseia-se no tipo de navio e de artes de pesca (comprimento inferior a 12 metros 
e sem redes de arrasto), e não estabelece distinções geográficas do tipo «pesca de alto mar 
versus pesca costeira», «aquicultura interior versus aquicultura marinha», «pesca em águas 
interiores versus pesca no mar», etc. Deste modo, a definição da UE não associa a pesca 
costeira a um determinado espaço geográfico ou marítimo e considera que este tipo de pe-
sca coexiste sem problemas com outros navios mais potentes ou industriais. O comprimen-
to limitado (12 metros) da estrutura dos navios constitui o único indício de que operam em 
águas costeiras, o espaço que a PCP parece querer pôr de parte, entregando a sua gestão aos 
Estados-Membros, de acordo com as directrizes estabelecidas no artigo 9.º do Regulamento 
(CE) n.º 2371/2002.

Em todo o caso, o Regulamento (CE) n.º 2371/2002, relativo à conservação e à exploração 
sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum das pescas, que estabele-
ce as regras de acesso às águas e aos recursos, menciona no seu anexo I o «acesso às águas 
costeiras», isto é, à zona de 6 a 12 milhas marítimas onde os navios de pesca costeira operam 
tradicionalmente (artigo 17.º). Contudo, as regras específicas aplicáveis a esta actividade de 
pesca artesanal não são especificadas, nem mesmo mencionadas, em parte alguma.

Consequentemente, ainda que a legislação das pescas comunitária dedique maior atenção à 
pesca no alto mar e industrial, a pesca costeira não pode ser ignorada e merece uma regula-
mentação mais específica. É o caso da pesca nas águas situadas «na zona das 12 milhas 
marítimas calculadas a partir das [...] linhas de base [de um Estado-Membro]», que os Esta-
dos-Membros podem limitar aos «navios que exercem tradicionalmente a pesca nessas 

(49) Regulamento (CE) do Conselho n.º 2371/2002, de 20 de Dezembro 2002, relativo à conservação e à explo-
ração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum das pescas, JO L 358 de 31.12.2002, 
p. 59 a 80.
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águas a partir de portos na costa adjacente». Talvez haja a possibilidade de incluir neste pon-
to a pesca costeira.

No que respeita à definição de pesca costeira, a legislação comunitária não apresenta unifor-
memente o conceito que os diversos Estados-Membros têm da pesca costeira efectuada sob 
as respectivas jurisdições.

O principal objectivo das regras aplicáveis à zona costeira de 6 a 12 milhas marítimas era 
proteger os recursos haliêuticos limitando o acesso aos navios de pequena pesca costeira, 
que, na maioria dos casos, exercem uma menor pressão sobre os recursos destas zonas, e 
também proteger as actividades de pesca tradicionais das localidades costeiras, ajudando-as 
a conservar o seu tecido económico e social.

O princípio de subsidiariedade é aqui aplicável, portanto, porque nos termos dos novos re-
gulamentos a PCP confia aos Estados-Membros a definição das regras para a zona das 6 a 12 
milhas marítimas. De acordo com esse princípio, os Estados-Membros devem adoptar defi-
nições e orientações de gestão adequadas para a pesca costeira nos respectivos planos estra-
tégicos e programas operacionais nacionais, dada a dificuldade de estabelecer uma definição 
comum para uma actividade que é tão específica e singular em cada Estado-Membro.

5.2. Regras relativas ao acesso aos recursos e à pesca costeira

Também se colocam dificuldades à regulamentação do acesso da pesca costeira aos recursos 
haliêuticos. Os regulamentos comunitários regem a pesca em alto mar, a pesca industrial, os 
acordos com países terceiros, os acordos de pesca, as regras relativas aos TAC, etc., mas 
como a pesca costeira é efectuada próximo da costa, está frequentemente incluída no âmbi-
to regulamentar dos Estados-Membros, ao abrigo das suas prerrogativas sobre a zona de 12 
ou 6 milhas marítimas (consoante o Estado-Membro).

Até agora, as questões relativas à gestão da pesca costeira não foram adequadamente resol-
vidas no âmbito da política comum da pesca, porque tem sido dif ícil avançar com uma de-
finição de pesca costeira comum a todos os Estados-Membros.

A pesca costeira é uma importante fonte de emprego, especialmente nas zonas onde as al-
ternativas escasseiam e, se for adequadamente gerida, produz um menor impacto sobre os 
recursos. Por conseguinte, deveria ser objecto de um tratamento mais específico, que ac-
tualmente não existe no âmbito da PCP. As empresas que exercem a pesca costeira pode-
riam beneficiar de um programa especial de ajuda, com condições de elegibilidade muito 
específicas, incluindo uma definição comum de «pesca costeira» e de «dependência da pe-
sca» nas zonas costeiras, desde que se limitem os efeitos prejudiciais à concorrência entre as 
frotas dos Estados-Membros.

5.3. Outros aspectos do Regulamento (CE) n.º 2371/2002

O regulamento relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no 
âmbito da política comum das pescas exclui os navios de comprimento inferior a 15 metros 
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da obrigação de estarem equipados com um mecanismo de teledetecção e identificação. Esta 
é mais uma característica da pesca costeira que a distingue da pesca industrial e no alto mar.

O regulamento relativo aos conselhos consultivos regionais não faz qualquer referência à 
natureza específica da pesca costeira, mencionando apenas as «zonas marítimas ou zonas de 
pesca» e de aquicultura, mas não tipos de actividade de pesca. Deveriam ser criados con-
selhos consultivos regionais centrados na pesca costeira para darem cumprimento às dispo-
sições previstas no artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 2371/2002 em relação à gestão pelos 
Estados-Membros das zonas de 12 milhas marítimas e a uma participação mais directa na 
PCP.

5.4. Regulamentos iFOP

Os regulamentos comunitários relativos à pesca costeira serão muito importantes porque os 
fundos para a pesca têm um duplo valor: por um lado, como instrumentos financeiros co-
munitários no âmbito da PCP, associados às medidas de gestão dos recursos e, por outro 
lado, como forma de incentivar a coesão das populações e zonas geográficas estreitamente 
ligadas à pesca.

5.4.1. Regulamento (CE) n.º 1421/2004

O Regulamento (CE) n.º 1421/2004 (50), de 19 de Julho de 2004, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2792/1999 que define os critérios e condições das acções estruturais no sector das 
pescas, afirma, no considerando 4, que «a protecção e o desenvolvimento dos recursos 
aquáticos não diz exclusivamente respeito a medidas aplicadas no mar», mas, longe de refe-
rir a protecção dos recursos costeiros através da pesca costeira, como se poderia esperar, o 
regulamento menciona apenas as «espécies anádromas e catádromas nas águas interiores», 
sem fazer qualquer referência específica à pesca costeira neste contexto.

Este regulamento define as medidas relativas à aquicultura como uma prioridade, responden-
do, assim, ao documento de estratégia da Comissão, de 19 de Setembro de 2002, para o desen-
volvimento sustentável da aquicultura europeia. O financiamento é, deste modo, destinado a 
acções como a «melhoria de actividades de aquicultura tradicionais que são importantes para 
a preservação do tecido social e ambiental de zonas específicas». Porém, o regulamento não 
apresenta disposições semelhantes para algumas actividades da pesca costeira.

5.5. Registo das actividades da pesca

O Regulamento (CE) n.º 26/2004 da Comissão, de 30 de Dezembro de 2003, relativo ao fi-
cheiro comunitário dos navios de pesca não faz qualquer referência específica aos navios de 
pesca costeira. Este facto é particularmente estranho tendo em conta que a pesca costeira é 
definida por tipo de navio: navios de comprimento inferior a 12 metros de fora a fora.

(50) Regulamento (CE) n.° 1421/2004 do Conselho, de 19 de Julho de 2004, que altera o Regulamento (CE) 
n.° 2792/1999, que define os critérios e condições das acções estruturais no sector das pescas; JO L 260 de 
6.8.2004, p. 1 a 5.
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5.6. As propostas da Comissão Europeia em relação à pesca costeira no 
mediterrâneo

Seis dos 10 Estados-Membros visados pelo estudo têm toda a sua faixa costeira, ou parte dela, 
no Mediterrâneo. Consequentemente, como o quadro seguinte mostra, 48 % do total da frota 
dos Estados estudados são representados pela frota costeira mediterrânica: Chipre, França, 
Grécia, Itália, Malta e Espanha, sendo as frotas grega e italiana as que têm maior peso.

quadro 15:  Peso da frota pesqueira mediterrânica nos Estados-membros  
mediterrânicos em estudo

Total  
da frota

Total frota 
mED

Frota mED  
< 12 m

% total frota 
mED no total da 
frota do Estado-

membro

% total frota 
mED < 12 

m/no total da 
frota mED 

% total mED < 
12 m no total das 
frotas dos Esta-

dos-membros em 
estudo

UE (Estados-
Membros em 
estudo) (*)

72 714,00 43 260,00 35 000,00 48 %

Chipre (***) 897 897 821 100 % 92 % 2 %

Espanha (**) 13 425 3 918 2 116 29 % 54 % 9 %

França (**) 7 872 1 656 1 421 21 % 86 % 4 %

Grécia (**) 18 583 18 583 17 442 100 % 94 % 43 %

Itália (**) 14 417 14 417 9 758 100 % 68 % 33 %

Malta (***) 2 133 2 133 2 021 100 % 95 % 5 %

(*) Total dos Estados-Membros em estudo (incluindo os não mediterrânicos).
(**) Dados do ficheiro comunitário dos navios de pesca 7/2005.
(***) Dados do Eurostat, 2004.

Fonte:  Compilação dos autores com base nos dados do ficheiro comunitário dos navios de pesca da DG Pesca 
e Assuntos Marítimos, 5 de Julho de 2005, e Eurostat 2004.

Deste modo, a importância da frota mediterrânica em relação ao total dos 10 Estados-Mem-
bros estudados fica atrás demonstrada, muito embora essa importância não seja idêntica em 
todos os Estados mediterrânicos, pois embora na Grécia, Chipre, Malta e Itália a frota seja 
totalmente mediterrânica, essa percentagem já é menor em França (21 %) e Espanha (29 %). 
Por outro lado, 81 % da frota mediterrânica é caracterizada por os seus navios terem um 
comprimento inferior a 12 metros. Em todos os Estados com costa mediterrânica, mais de 
50 % da frota mediterrânica é costeira, facto particularmente significativo em Chipre, Gré-
cia e Malta, onde a percentagem atingida por este tipo de navio é superior a 90 %. Fica, as-
sim, patente que a importância da aplicação de políticas comunitárias que abranjam a pesca 
costeira não é idêntica para todos os Estados, sendo maior nos países onde a percentagem 
da frota mediterrânica relativamente ao total da frota é superior.
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A comunicação da Comissão Europeia relativa à reforma da política comum da pesca (PCP) 
(51), que suscitou a revisão e a nova abordagem dessa política no início de 2003, abordava 
especificamente a gestão da pesca no Mediterrâneo. Deste modo, e uma vez que a PCP é 
globalmente aplicável ao Mediterrâneo, há que dar atenção às características específicas da 
zona, como se mostra mais adiante na presente secção.

No contexto das acções propostas pela Comissão para a política da pesca aplicável a esta 
região, a iniciativa coordenada por todos os Estados-Membros envolvidos pretendia estabe-
lecer zonas de protecção das pescarias mais vastas; gerir a nível comunitário as unidades 
populacionais de peixes altamente migradores e outras unidades populacionais partilhadas; 
rever as medidas técnicas de conservação actualmente em vigor no mar Mediterrâneo, 
como, por exemplo, a revisão das malhagens e dos tamanhos mínimos de desembarque; li-
mitar o esforço de pesca em relação às unidades populacionais partilhadas; estabelecer um 
sistema de gestão nacional para todas as outras questões, nas zonas das 12 milhas maríti-
mas, e promover a cooperação no mar incluindo sempre as associações de pescadores. De-
ste modo, entre as propostas previstas para o desenvolvimento e a aplicação da reforma da 
PCP figurava um plano de acção para a gestão da pesca no Mediterrâneo que conduziu, em 
Outubro de 2002, ao denominado «Plano de acção comunitário para a conservação e a 
exploração sustentável dos recursos haliêuticos no Mediterrâneo no âmbito da política co-
mum da pesca».

Esse plano reconhece a especificidade e, simultaneamente, a importância da pesca nesta 
zona. Prevê, designadamente, uma abordagem comum à declaração das zonas protegidas, a 
utilização do esforço de pesca como sistema principal de gestão da pesca; a melhoria das 
técnicas de pesca para reduzir o impacto negativo nas unidades populacionais de peixes e 
proteger os ecossistemas marinhos, bem como a cooperação internacional para melhorar a 
gestão dessa zona.

Entre as especificidade da situação das pescas no Mediterrâneo, o «Plano de acção comuni-
tário para a conservação e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos no Mediterrâ-
neo no âmbito da política comum da pesca» (52), menciona as seguintes:

sobrexploração dos recursos, em especial no que respeita às espécies demersais e aos 
pequenos pelágicos;

uma acentuada natureza artesanal: como já foi dito, 81 % da frota pesqueira mediterrâni-
ca é constituída por navios de comprimento inferior a 12 metros; a existência de pesca-
dores que trabalham a tempo parcial ou de forma semiprofissional; natureza sazonal da 
sua actividade em alguns casos, etc.;

apesar de as capturas serem reduzidas, o seu valor económico no mercado atinge preços 
mais elevados do que noutras águas da EU;

(51) Comunicação da Comissão relativa à reforma da política comum da pesca (guia), 28 de Maio de 2002; 
COM(2002) 181 final.

(52) COM(2002) 535 final, 9 de Outubro de 2002.

•

•

•
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inexistência, até agora, de zonas económicas exclusivas para os países costeiros. Apenas 
foram especificadas zonas de protecção da pesca, de forma bastante rara, como, por 
exemplo, no caso de Malta em relação às 25 milhas marítimas;

pouca sobreposição das operações de pesca realizadas pela frota de diversos Estados: 
extensão limitada das águas nacionais; períodos de navegação curtos, de alguns dias, e 
dimensão da actividade da pequena pesca costeira. Contudo, as espécies altamente mi-
gradoras não devem ser esquecidas, tal como outras unidades populacionais partilhadas 
identificadas pelo Conselho Geral das Pescas para o Mediterrâneo e a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O desenvolvimento de novos 
métodos de pesca e o progresso dos pareceres científicos contribuíram para estes factos;

dispersão geográfica dos pontos de desembarque dos navios costeiros, em zonas onde a inter-
comunicação entre eles é bastante deficiente, e que têm, além do mais, falta de infra-estrutu-
ras de primeira venda e comercialização: todos estes factores têm uma influência negativa no 
controlo e na supervisão, por um lado, e no desenvolvimento de um sistema comercial que 
melhore a situação de todos os intervenientes na cadeia de valor, por outro lado;

os factores ambientais devem ser tidos em conta, dado que as operações de pesca decor-
rem muito próximo da costa: há duas ameaças principais, nomeadamente: perda de bio-
diversidade e degradação dos habitats;

nestas zonas de pesca, outras actividades coexistem com a pequena pesca costeira: a 
pressão do turismo é muito forte nas zonas mediterrânicas, e no turismo e nas activida-
des recreativas podem incluir-se outras actividades para além da pesca comercial;

outro aspecto destacado pelo plano de acção é a falta de ligação entre as medidas de ge-
stão adoptadas para os pesqueiros nacionais e o esforço da comunidade científica.

Relativamente à gestão do sector, o plano de acção classificou a pesca mediterrânica em três 
categorias: pescarias dirigidas a espécies altamente migradoras, cuja gestão deve ser feita a 
nível comunitário (no âmbito das organizações regionais de pesca); pescarias dirigidas a 
unidades populacionais partilhadas de peixes demersais e de pequenos pelágicos ou exerci-
das em zonas partilhadas, que devem ser regulamentadas a nível comunitário ou a nível in-
ternacional pelo Conselho Geral das Pescas para o Mediterrâneo. E, por último, as pescarias 
dirigidas a unidades populacionais presentes em águas nacionais e capturadas por um único 
Estado-Membro, em relação às quais o plano determina que a gestão deve permanecer nas 
mãos das autoridades nacionais.

Entre os objectivos estabelecidos pelo plano de acção em relação à pequena pesca costeira, 
deve dar-se especial destaque à abordagem das questões ambientais aquando da aplicação 
da política de pesca, isto é, não deve esquecer-se a experiência adquirida pelos pescadores 
artesanais no tocante às organizações profissionais e deve garantir-se o rendimento e a via-
bilidade das operações de pesca.

Quanto à gestão ao nível adequado proposto pelo plano de acção, o facto de a gestão da pe-
sca costeira, no caso de algumas espécies, ser deixada ao nível local ou nacional não só con-
stitui uma oportunidade, como também um reconhecimento da capacidade das autoridades 
locais para tomarem consciência da situação do sector e para agirem com maior prontidão. 

•

•

•

•

•

•
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Ao mesmo tempo, porém, ao declarar que a acção da Comunidade será necessária sempre 
que as pescarias tenham uma dimensão transnacional, oferece oportunidades significativas 
de cooperação entre os agentes de diversas regiões. Tudo isto poderá abrir caminho para 
experiências-piloto de cooperação entre os agentes do sector da pequena pesca costeira, 
extensíveis, a médio prazo, a outras zonas costeiras e não apenas no Mediterrâneo.

As medidas comunitárias mais relevantes incluídas no plano de acção são as seguintes:

determinar as zonas de protecção das pescarias de acordo com os Estados-Membros en-
volvidos;

trabalhar no estabelecimento de medidas destinadas a reduzir o esforço de pesca, a fim 
de assegurar uma exploração sustentável das unidades populacionais: atribuir licenças 
adequadas, reduzir a dimensão da frota e o tempo de pesca e estabelecer um sistema de 
localização dos navios por satélite. Estabelecer também totais admissíveis de capturas 
para algumas espécies, como o espadarte e outras espécies altamente migradoras. Outra 
medida significativa proposta pela Comissão é a revisão das artes de pesca e a gestão in-
tegrada das zonas costeiras mediterrânicas, ou a revisão das normas aplicáveis à pesca 
desportiva;

reforçar e melhorar a organização dos conhecimentos científicos, tendo em vista a melho-
ria dos pareceres científicos é outra das medidas previstas. Por último, a constituição do 
conselho consultivo regional para o Mediterrâneo, com a participação de representantes 
do sector, é um aspecto a salientar.

Um aspecto relevante do plano de acção, no que ao desenvolvimento socioeconómico diz 
respeito, é a relação entre a PCP e as acções de outras políticas estruturais no Mediterrâneo. 
Apesar de o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca poder contribuir para minorar, 
a curto prazo, os efeitos económicos das novas medidas aplicáveis no Mediterrâneo, outros 
aspectos há que não são abrangidos pelo dito fundo, mas sim pela política estrutural da UE: 
por exemplo, as acções destinadas a atenuar os efeitos negativos da dispersão geográfica dos 
pontos de desembarque na zona, desenvolvendo, por exemplo, o sistema de primeira venda 
e de comercialização. Há, todavia, outro tipo de medidas financeiras baseadas nos fundos 
estruturais que também poderiam e deveriam aqui ser consideradas: formação dos agentes 
do sector em actividades relacionadas com o turismo marítimo artesanal, organização do 
mercado, formação profissional das novas gerações, etc.

Este plano de acção aborda a gestão da pesca no Mediterrâneo de uma perspectiva multila-
teral, tomando sempre como base de qualquer acção a realizar no seu desenvolvimento as 
especificidades da pesca na zona, o que também implica uma participação activa do sector 
envolvido (na sua maioria, pescadores artesanais) e o desenvolvimento sustentável das zo-
nas costeiras mediterrânicas.

Por último, deve também sublinhar-se o facto de que, apesar de a política da pesca aplicável 
na zona do Mediterrânea não ser especificamente visada por nenhum dos cinco eixos prio-
ritários de acção considerados na proposta da Comissão Europeia de Regulamento que cria 
o Fundo Europeu para as Pescas (53), um desses eixos é consagrado ao desenvolvimento su-

(53) COM(2004) 497 final.

•
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stentável das zonas de pesca costeiras e um dos seus objectivos, o desenvolvimento so-
cioeconómico das zonas costeiras, é destacado, bem como o aumento do valor dos produtos 
da pesca e da aquicultura. Isto exigiria medidas destinadas a preservar os níveis de emprego 
nas zonas costeiras onde o desenvolvimento do sector das pescas está a enfrentar dificulda-
des, diversificando a actividade, por exemplo orientando-a para a pesca recreativa ou a 
prática da vela. Do mesmo modo, acredita-se que a regeneração das zonas costeiras median-
te a protecção do seu património natural e cultural é uma medida que merece ser subsidiada 
pelo futuro Fundo Europeu para as Pescas, bem como a criação de redes de cooperação que 
interliguem as zonas costeiras de diferentes Estados-Membros e a exploração comercial dos 
produtos do mar. A fim de envolver os agentes directamente relacionados com a pesca nas 
zonas costeiras, a Comissão propõe que se identifiquem as partes interessadas a nível local, 
para criar o que poderia denominar-se de grupos de acção costeira.

A proposta do Fundo Europeu para as Pescas prevê noutros artigos, especificamente no 
âmbito do eixo prioritário, «medidas destinadas a ajustar a frota de pesca comunitária», 
uma ajuda destinada à pesca costeira, centrada na melhoria da cadeia de valor dos produtos, 
na redução do esforço de pesca e na protecção dos recursos, bem como na promoção da 
utilização de novas tecnologias que não aumentem esse esforço. O financiamento de alguns 
portos de pesca da UE é abrangido por outro artigo da proposta dirigido à melhoria das 
condições de desembarque, transformação e armazenagem, ou à melhoria do aprovisiona-
mento, da reparação e manutenção dos navios, bem como à promoção de um sistema de 
gestão informatizado para as operações de pesca nesses portos.

Como foi demonstrado, todos os aspectos de melhoria coincidem, em grande medida, com 
as especificidades e os aspectos fundamentais identificados para os Estados mediterrânicos 
no presente estudo — como já foi mencionado, uma grande parte do sector das pescas é 
constituída por navios costeiros.

Por último, como se disse, a proposta da Comissão relativa à futura política comum da pesca 
não contém uma abordagem específica e imediata à gestão da pesca no Mediterrâneo. Con-
tudo, e considerando o que foi afirmado neste número, as medidas de carácter geral consi-
deradas para a totalidade do território da UE não contrariam as especificidades nem as 
condições actuais da pesca mediterrânica e, além do mais, representam a priori um apoio ao 
seu desenvolvimento socioeconómico.

5.7 Novas perspectivas

As medidas contidas na proposta de regulamento FEP (54) são instrumentos destinados a 
promover o desenvolvimento sustentável da pesca e a pesca costeira é precisamente o tipo 
de actividade que respeita os requisitos de exploração racional e sustentável. Além disso, 
mais do que uma dimensão sectorial, tem uma dimensão territorial, uma vez que está ligada 
a zonas dependentes da pesca. É indubitável que os pescadores que exercem a pesca costei-
ra pertencem a comunidades costeiras muito dependentes da pesca.

(54) Proposta de Regulamento do Conselho relativo ao Fundo Europeu para as Pescas; COM(2004) 497 final.
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Na nova proposta do FEP, a pesca costeira faz parte do primeiro eixo prioritário: «Adap-
tação da frota de pesca comunitária». Este domínio político inclui auxílios ao investimento 
a bordo dos navios, à pesca costeira e às medidas socioeconómicas.

A resolução do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento do Conselho sobre o 
Fundo Europeu para as Pescas (55) é bastante exaustiva na apresentação de alterações desti-
nadas a completar e melhorar o sistema de auxílio à pesca costeira, nomeadamente em re-
lação aos auxílios à renovação da frota, à substituição de motores, etc. Trata-se de uma série 
de medidas que visam aumentar a segurança a bordo destes navios, dado que muitas embar-
cações de comprimento inferior a 12 metros estão obsoletas.

Há que introduzir outras medidas, para além das apresentadas na Resolução do PE, nas 
quais importa incluir a manutenção dos incentivos à renovação dos navios, a fim de conso-
lidar o desenvolvimento integrado das zonas costeiras e melhorar o equipamento de segu-
rança e as condições da saúde no trabalho a bordo. Nessas medidas também se incluiriam 
incentivos globais sob a forma de um prémio forfetário para acções colectivas, como prevê 
o Regulamento (CE) n.º 2792/99.

As medidas socioeconómicas do FEP mais facilmente adaptáveis à pesca costeira incluem a 
diversificação com vista a promover a pluriactividade, a reconversão profissional em áreas 
diferentes da pesca marítima, a concessão de incentivos aos jovens pescadores, etc.

O artigo 27.º do novo FEP deveria prever mais especificamente os auxílios à pesca costeira, 
devido às características especiais desta última, cuja maior sustentabilidade e menor agres-
sividades se conjugam com a pretendida gestão integrada das zonas costeiras.

Os artigos do FEP relativos ao eixo prioritário «medidas de interesse colectivo» poderiam 
ser muito pertinentes para a pesca costeira. A resolução do Parlamento Europeu propõe, 
correctamente, a inclusão de outras medidas, como o financiamento de campanhas de inve-
stigação, a formação a nível sectorial tendo em vista a sustentabilidade ambiental, a criação 
de organizações de produtores da pesca costeira (que ainda são raras), uma participação 
mais directa na PCP e a formação sobre sistemas de comercialização. O carácter sociocul-
tural e profissional do sector da pesca costeira adequa-se perfeitamente às necessidades das 
medidas de interesse colectivo, devendo, por isso, haver mais medidas para as quais este 
grupo seja elegível.

O apoio às campanhas destinadas a promover a imagem da indústria e a incentivar os pro-
dutos qualidade, proposto por esta resolução, teria grande valor para a pesca costeira, insu-
ficientemente representada nos organismos públicos comparativamente à pesca em alto 
mar e à pesca industrial.

A alteração relativa às «medidas de acompanhamento em matéria de igualdade de oportu-
nidades» é particularmente útil para a pesca costeira, onde existe um maior número de 

(55) Resolução sobre a proposta de regulamento do Conselho sobre o Fundo Europeu para as Pescas; A6-
2005-0217, 24 de Junho de 2005.
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mulheres. Na UE, as mulheres têm uma maior presença na pesca costeira do que na pesca 
industrial.

A secção relativa ao eixo prioritário «desenvolvimento sustentável das zonas costeiras de 
pesca» também tem grande importância para a pesca costeira devido à sua localização geo-
gráfica. A resolução do PE no sentido de promover as actividades de turismo ligadas à pesca 
e outras semelhantes, como já se faz em algumas regiões, reveste-se de especial interesse 
para a pesca costeira.

Neste eixo prioritário, a pesca costeira está estreitamente associada às estratégias de gestão 
integrada das zonas costeiras, devendo o auxílio aos projectos colectivos reflectir essa li-
gação.

A pesca costeira, que tem uma estreita ligação com algumas zonas costeiras, seria muito 
beneficiada pelo financiamento de projectos destinados a preservar o emprego graças à di-
versificação e à reestruturação e a promover a qualidade dos ambientes costeiros através de 
esforços de cooperação.

As últimas iniciativas para reformar a PCP visam, nomeadamente, «integrar a política co-
mum da pesca nas demais políticas através da gestão integrada das zonas costeiras». Uma 
vez que a pesca costeira está estreitamente ligada às zonas costeiras e é essencialmente pra-
ticada pelas populações locais, as políticas comunitárias de gestão da zona costeira pode-
riam ser associadas a uma pesca costeira sustentável.
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6. Perspectivas futuras no sector da pequena pesca  
costeira

O presente capítulo apresenta, por um lado, um diagnóstico da situação actual e, por outro 
lado, as tendências futuras do sector da pesca costeira.

Baseia-se nas informações obtidas a partir do inventário, na comparação das questões espe-
cíficas que se colocam à pesca costeira da União Europeia e na análise da legislação comuni-
tária (política comum da pesca e proposta do novo Fundo Europeu para as Pescas), preten-
dendo identificar os aspectos do sector que necessitam de ser reforçados ou corrigidos, de 
modo a auxiliar o desenvolvimento industrial da pesca costeira.

Este diagnóstico é realizado por meio de uma análise SWOT (Strength, Weakness, Oppor-
tunities and Threats/forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), que constitui um instru-
mento fácil e útil para apresentar os resultados. Devemos destacar, por último, que embora 
alguns dos aspectos mencionados no quadro seguinte não sejam partilhados pelos 10 países 
abrangidos pelo estudo, o seu grau de importância em muitos deles obriga a que os tome-
mos em consideração numa análise do sector. Os aspectos mais representativos da situação 
actual do sector foram tidos em conta nesta análise; consequentemente:
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Pontos fracos
Reservas em relação às novas tecnologias, devido à 
natureza tradicional das comunidades piscatórias.
Envelhecimento dos pescadores.
Baixo nível de formação da população que trabalha na 
pesca.
Poucas mulheres nas actividades da pesca.
Instabilidade dos rendimentos dos pescadores.
Sistema de rendimentos muito dependente das captu-
ras.
Pouca mão-de-obra disponível.
A mão-de-obra disponível ou existente é caracterizada 
por um baixo nível de qualificação e pelo carácter 
transitório do seu trabalho no sector.
Sobrexploração de algumas unidades populacionais 
disponíveis.
Obsolescência da frota, o que reduz as capturas.
Actividades da pesca com um forte carácter sazonal.
Não adopção pelos pescadores de medidas de higiene/
sanitárias adequadas para a preservação dos produtos 
frescos durante o processo de produção. Este facto 
limita as oportunidades de mercado e reduz o valor do 
produto.
Dispersão significativa dos pontos de desembarque, o 
que dificulta a aplicação de controlos, a organização 
do transporte e a comercialização.
Desconhecimento do processo de comercialização 
por parte dos pescadores.
Poucos padrões organizativos da primeira venda, que 
poderiam desenvolver e aumentar as possibilidades de 
racionalização do processo.
Número elevado de operadores nas fases intermédias 
de comercialização do produto, o que aumenta o preço 
final do pescado, sem que esse aumento beneficie o 
produtor/pescador.
Um certo volume de vendas directas não quantifica-
das não é objecto de qualquer registo ou controlo.
Os intermediários controlam os preços de mercado 
sem qualquer participação dos produtores/pescado-
res.
Os pescadores não têm poder negocial em relação ao 
preço de venda do produto.
Parte da frota não cumpre as regras aplicáveis.
Os sistemas de controlo são pouco eficazes em todas 
as fases das actividades da pesca.
Os pescadores quase não participam nem têm voz ac-
tiva na elaboração dos planos de gestão nem na toma-
da de decisões.
Não existem órgãos de gestão que contem com uma 
participação activa dos grupos em causa, e a criação 
de unidades de gestão a nível local constitui uma ne-
cessidade específica.
Em Estados como Chipre e Malta, não existem orga-
nizações de produtores estabelecidas e oficialmente 
reconhecidas.
Entre os pescadores, escasseiam as informações e os 
conhecimentos de carácter geral sobre a política co-
mum da pesca, no que se refere ao seu conteúdo, ob-
jectivos, instrumentos, planos de gestão, etc., bem 
como sobre as fontes de financiamento.
Falta de actualização e homogeneidade dos dados es-
tatísticos específicos sobre a pesca costeira nos Esta-
dos-Membros; ausência também de uma metodologia 
de recolha de dados comum. 
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•
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•

•
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Ameaças
Não existe uma definição oficial de pesca costeira, 
baseada em critérios claros, que seja adoptada e apli-
cada por todos os Estados-Membros.
As gerações mais jovens sentem-se atraídas por outros 
sectores que não o da pesca.
A entrada para o sector é muito dificultada pelos el-
evados custos do acesso à actividade da pesca propria-
mente dita (licença, navio, artes de pesca, cumprimen-
to da regulamentação, etc.).
Elevado grau de dependência das operações de pesca 
em relação a algumas comunidades costeiras periféri-
cas.
Políticas comunitárias dirigidas à redução da frota, 
que afectam directamente o índice de emprego.
Aumento do impacto ambiental na zona costeira dev-
ido à intensificação das utilizações do espaço coste-
iro.
Falta de informação sobre a real situação dos recursos 
haliêuticos.
Redução das quotas com base na situação e na di-
minuição dos recursos haliêuticos disponíveis.
A aplicação dos planos de gestão e de TAC anuais não 
permite um plano de pesca sustentável a longo prazo.
Distribuição e definição insuficientes dos direitos de 
acesso e exploração dos recursos.
Redução da frota devido à aplicação de planos de re-
estruturação.
A crise dos combustíveis faz aumentar os custos.
Instalações portuárias poucas e más (comunicação, 
armazenamento, instalações de conservação, etc.).
Baixos preços de venda que, em alguns casos, não são 
alterados há 10 anos.
Os produtos da pesca de países terceiros são coloca-
dos no mercado a preços mais baixos e em condições 
mais competitivas.
Conflitos entre os diversos segmentos das frotas na-
cionais e comunitárias que concorrem em relação aos 
recursos.
Concorrência crescente com a pesca desportiva/rec-
reativa.
Escasso acesso, na prática, ao crédito das instituições 
financeiras.
Classificação do sector como sendo de alto risco fi-
nanceiro.
Reduzidos benef ícios fiscais para os trabalhadores 
deste sector.
A cooperação e a integração da pesca com outros sec-
tores (turismo, aquicultura) são reduzidas.
Falta claramente uma gestão adequada da pesca coste-
ira a nível local, que reconheça e tenha em conta a sig-
nificativa variabilidade que caracteriza este sector a 
nível regional e local.
A PCP não reconhece nem menciona as característi-
cas especiais nem as necessidades específicas do sec-
tor da pesca costeira, pois foi concebida a pensar na 
pesca no alto mar.
Falta generalizada de informações sobre o sector a to-
dos os níveis, facto que dificulta a tomada de de-
cisões.
Insuficiente conhecimento do grau de dependência 
dos pescadores artesanais em relação ao rendimento 
que obtêm da pesca — a nível regional e local.
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Pontos fortes
Sólido valor tradicional do sector como factor de se-
gurança histórico para a subsistência social e económi-
ca das comunidades costeiras.
Existência de pescadores muito experientes e inteli-
gentes, com muitos conhecimentos tradicionais nesta 
matéria.
Sector artesanal com um elevado grau de heterogenei-
dade, o que lhe confere grande flexibilidade devido à 
sua capacidade de reorientação para outras espécies-
alvo e técnicas de pesca que correspondam às exigên-
cias do mercado.
Capacidade para satisfazer as necessidades de um 
mercado local, em que há uma forte procura de produ-
tos frescos e de elevada qualidade.
Navios de pesca artesanais que utilizam sobretudo 
técnicas favoráveis ao ambiente.
Crescente consciência geral da importância da pesca 
sustentável entre as comunidades costeiras.

•

•

•

•

•

•

Oportunidades
Reconhecimento do valor da cultura da pesca tradi-
cional.
Exigências de formação crescentes.
Diversificação para novas zonas de pesca, procurando 
novas unidades populacionais potencialmente ade-
quadas para exploração.
É possível um maior esforço de pesca em determina-
das zonas e em relação a unidades populacionais espe-
cíficas.
Desenvolvimento e introdução de novas tecnologias.
Potencial crescimento da procura e da venda de pes-
cado e produtos da pesca, não só no mercado local 
mas também nos mercados nacional e europeu, bem 
como um crescimento das exportações para países 
terceiros.
Imagem positiva que os produtos da pequena pesca 
costeira têm no mercado (qualidade, frescura, técnicas 
favoráveis ao ambiente, produtos saudáveis…).
Diversificação das operações para permitir que os pes-
cadores conjuguem a pesca com outras profissões 
ligadas ao mar, como a aquicultura, o turismo, os des-
portos aquáticos, a gestão das reservas marinhas, as 
escolas marítimas, a observação de cetáceos, etc.
Melhoria dos portos de pesca para fins turísticos.
Imigrantes de países terceiros em busca de trabalho.
A legislação comunitária centra-se especificamente 
no sector da pesca mediterrânico, em que a pesca cos-
teira tem maior importância e as pessoas envolvidas 
directamente podem participar nas consultas.
Procedimento legislativo para reformar a política co-
mum da pesca e a nova programação dos fundos es-
truturais em 2007-2013.

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

Como se mostrou atrás, as maiores fraquezas do sector resultam de problemas estruturais 
próprios das comunidades muito dependentes da pesca. Por outras palavras, a sua capacida-
de de gestão e os seus recursos não são suficientes para responder às ameaças e às oportu-
nidades que as rodeiam.

O enquadramento do sector é afectado pelo impacto da legislação comunitária em matéria 
de ambiente, pelos órgãos de gestão, a procura do produto, a evolução social, os aspectos 
económicos que influenciam os custos de funcionamento e os aspectos tecnológicos.

Todos estes factores têm tido uma influência directa no sector do ponto de vista social e 
económico: nos recursos humanos, na tradição da pesca, nos recursos financeiros, nas ope-
rações (capturas e comercialização), na organização do sector e no rácio custo/benef ício, 
que torna as operações sustentáveis ou não.

As oportunidades que o contexto do sector oferece devem ser tidas em conta para corrigir 
as fraquezas e consolidar as suas forças. Por seu turno, fraquezas e forças devem ser geridas 
de modo a minimizar os efeitos das ameaças.
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7. Recomendações e propostas para um verdadeiro  
reconhecimento do sector da pequena pesca costeira

Com base na definição das questões fundamentais e na análise do diagnóstico da situação 
actual e das perspectivas futuras do sector da pequena pesca costeira, o presente capítulo 
final contém recomendações destinadas a facilitar a viabilidade do sector da pesca costeira, 
visando identificar as melhorias a aplicar ao sector, com dois objectivos:

manter oportunidades de pesca sustentáveis e rentáveis para as comunidades costeiras 
que dependem deste sector;

formular e estabelecer um quadro claro que permita a aplicação dos sistemas e políticas 
de gestão necessários e adequados para alcançar um equilíbrio entre as diversas utili-
zações do mar, preservando simultaneamente a integridade dos ecossistemas a longo 
prazo.

Estas recomendações foram formuladas com base nas informações, na experiência e nos 
pareceres recolhidos junto das fontes primárias e secundárias.

Promoção e criação de sistemas de informação homogéneos para o sector, a nível nacio-
nal e comunitário. Nos últimos anos, foram efectuados vários estudos, financiados ou 
não por fundos europeus, destinados a obter dados homogéneos para facilitar uma análi-
se comparativa entre os Estados-Membros. Em muitos casos, esses estudos mencionam 
na sua introdução a falta de dados homogéneos ou a dificuldade em obtê-los junto dos 
Estados-Membros. Esse problema deve-se, muito frequentemente, à inexistência de si-
stemas de recolha de dados estatísticos nos Estados-Membros, ou ao facto de disporem 
de tipos, qualidades ou volumes de informações diferentes.

Os factores essenciais para o êxito dos estudos, como as bases de dados, dependem da 
sustentabilidade das acções, caso contrário, os dados deixam de ser actualizados a curto 
prazo, ou perde-se a oportunidade de melhorar os resultados graças à introdução de da-
dos de outras regiões.

Devido à falta de informações homogéneas, actualizadas e específicas sobre a pequena 
pesca costeira, torna-se essencial criar mecanismos e métodos comuns de abordagem à 
recolha e análise dos dados, para servirem de base à gestão do sector. A recolha de dados 
dirigida ao sector da pequena pesca costeira deverá abordar, no mínimo, os seguintes 
temas: perfis demográficos e de emprego; estrutura de custos e rendimentos; rastreabili-
dade e comercialização; estado da frota costeira; nível de formação, dependência so-
cioeconómica, etc. Há que referir especificamente um requisito prioritário: um registo 
actualizado, completo e normalizado da pesca costeira em todos os Estados-Membros.

A recolha de dados deve ser homogénea em todos os Estados-Membros para que se pos-
sam instituir sistemas de informação a nível comunitário, a fim de facilitar uma gestão 
positiva do desenvolvimento sustentável do sector, que tenha sempre em mente as ca-
racterísticas específicas de cada comunidade piscatória.

•

•

1.
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Seria conveniente especificar uma iniciativa única a nível comunitário com vista à defi-
nição de uma estratégia e de acções destinadas a recolher dados e a tratar informações 
homogéneas e comparáveis sobre a pesca costeira entre os Estados-Membros.

Com esse objectivo, propõe-se que se crie um grupo de trabalho único constituído por 
membros das instituições comunitárias, designadamente o Eurostat, gestores dos siste-
mas estatísticos de cada Estado-Membro, directores de órgãos da tutela da pesca dos 
governos nacionais, directores de instituições de investigação da pesca, nacionais ou co-
munitárias. Esta equipa teria as seguintes funções, designadamente:

• estabelecer as directrizes para o trabalho da Comunidade, tendo em vista a homoge-
neização dos sistemas de recolha e tratamento de dados para os Estados-Membros;

• especificar um critério único de identificação das necessidades de informação e re-
colha de dados;

• envolver as OP ou outras organizações do sector costeiro na recolha e transmissão de 
dados.

 O grau de diferença actualmente existente entre os sistemas de recolha de dados dos 
Estados-Membros, bem como na homogeneização e actualização dos dados disponíveis, 
poderá fazer com que as acções comuns tendentes a corrigir essas deficiências tenham 
êxito a médio ou longo prazo, embora se deva começar a curto prazo.

2. Reconhecer a importância social e económica do sector através da aplicação, a nível dos 
Estados-Membros, do termo «pequena pesca costeira», especificando claramente as 
suas unidades de aplicação básicas e as limitações espaciais.

 A aplicação do termo único «pequena pesca costeira» em todos os Estados-Membros 
deve ter em conta as semelhanças e diferenças existentes entre os países. Para isso é, 
mais uma vez, necessário partir de um nível de informação homogéneo e comparável 
nos Estados-Membros.

3. Incentivar as mulheres e os jovens a trabalharem nas actividades ligadas à pequena pe-
sca costeira. Tendo em conta que os custos no início das operações de extracção são 
elevados, propõem-se medidas de apoio financeiro. Esse apoio poderia ser destinado a 
compensar o fraco apoio dado ao sector pelas instituições financeiras por o considera-
rem de alto risco.

4. Instituir um sistema adequado de formação e reciclagem profissional que seja acessível 
e satisfaça as necessidades reais e presentes da actividade costeira, estando simultanea-
mente adaptado às tradições de pesca locais e sendo capaz de formar os pescadores 
ensinando-lhes os princípios de uma pesca responsável (56).

 A fim de alcançar um desenvolvimento e um crescimento sustentáveis comuns, é essen-
cial administrar uma formação homogénea em toda a Comunidade. Estão a ser desen-

(56) O capítulo seguinte inclui uma proposta de plano de formação semelhante ao que é recomendado.
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volvidos esforços para alcançar este objectivo, e por isso recomenda-se que se pondere 
a introdução de medidas financeiras destinadas ao beneficiário. As novas perspectivas 
financeiras e, em especial, a reforma dos fundos estruturais seriam um bom cenário para 
enquadrar eventuais iniciativas nesta matéria.

 Para tal, não se deve esquecer que o acesso à formação representa um custo avaliado do 
ponto de vista das taxas e do tempo que lhe é dedicado, propondo-se medidas de com-
pensação destinadas a permitir que os pescadores suportem os custos e minimizem, 
desse modo, as consequências, para o seu trabalho, do tempo consagrado à formação.

5. Diversificar as actividades nas comunidades dependentes da pequena pesca costeira. 
Em alternativa à especialização e à intensificação de uma actividade de pesca que nem 
sempre garante a estabilidade social e económica das comunidades, propõe-se que se 
promova a conjugação da pesca com outras actividades ligadas ao mar, a tempo parcial 
ou sazonal: aquicultura, pesca para veraneantes (por exemplo, adaptando os navios pe-
squeiros para excursões), pesca desportiva, escolas marítimas, observação de cetáceos, 
etc.

 Designadamente, poderia iniciar-se um programa-piloto, seleccionando um pequeno 
número de comunidades costeiras de diversos Estados-Membros, a fim de incentivar 
programas que suplementem as actividades de pesca com serviços aos turistas. Este 
poderia tornar-se no primeiro passo de uma política de apoio à diversificação do 
sector.

 No caso das comunidades onde, devido a diferentes factores, a pesca deixou de ser uma 
actividade sustentável, deveria promover-se uma diversificação que não se limite ao 
sector da pesca, desenvolvendo novas oportunidades de emprego e facilitando o acesso 
aos pescadores que desejem desistir da pesca propriamente dita e ter outra profissão, 
sem abandonar a sua região costeira. Mais uma vez, a programação dos fundos estrutu-
rais para os períodos de 2007-2013 constituiria uma importante oportunidade para re-
flectir esta necessidade de diversificação e fornecer-lhe assistência financeira.

6. Aprofundar os conhecimentos sobre a situação actual dos recursos haliêuticos explora-
dos pela pequena pesca costeira, como uma estratégia de gestão sustentável do sector, 
para que sirva de base à formulação de uma futura política da pesca eficaz.

 Neste sentido, recomenda-se um maior investimento na investigação científica, em 
apoio a projectos que permitam avaliar circunstanciadamente a situação real das unida-
des populacionais costeiras exploradas e identificar uma nova pesca costeira explorável 
e sustentável.

7. Desenvolver e aplicar mais sistemas técnicos de conservação dos recursos. Entre muitas 
possibilidades, propõe-se uma especificação das zonas de acesso restrito e/ou encerra-
das à pesca. Outra recomendação consiste em alargar a todos os navios de pesca indu-
strial as regras que obrigam os navios de comprimento superior a 10 metros de fora a 
fora a terem a bordo registos das capturas.
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8. Respeito pelo ambiente. Como a sustentabilidade dos recursos se baseia no respeito 
pelo ambiente, as políticas de I&D deveriam apoiar o desenvolvimento de projectos que 
apresentem e permitam introduzir técnicas de pesca mais selectivas adaptadas a este 
tipo de pesca.

 Neste sentido, há que fazer especial menção aos danos que alguns animais (golfinhos, 
tartarugas, focas) causam às artes de pesca e o respectivo impacto na pesca costeira, 
que, por sua vez, gera uma reacção negativa nos pescadores contra esses animais. Reco-
menda-se a aplicação de medidas de compensação dos danos ou destruição causados às 
artes de pesca (em especial redes e palangres) por espécies protegidas ou ameaçadas 
como os golfinhos e as focas. Recomenda-se, igualmente, o prosseguimento das acções 
actualmente em vigor para esse fim.

9. Concorrência em relação aos recursos. O acesso aos recursos da pesca no interior das 
12 milhas marítimas gera conflitos de concorrência nas comunidades costeiras (activi-
dade da pesca, pesca desportiva, desportos marítimos, turismo, etc.). É necessário regu-
lamentar a utilização dos espaços marítimos, atribuindo direitos de exploração e de 
acesso (restringindo o desenvolvimento de determinadas actividades, tornando as li-
cenças obrigatórias, etc.), facto que reduzirá os importantes problemas de concorrência 
entre os diversos segmentos da pesca existentes em algumas zonas costeiras. Neste pro-
cesso, deverá avaliar-se o impacto social, económico e, sobretudo, ambiental que algu-
mas actividades produzem sobre os recursos marinhos. As políticas de gestão das zonas 
costeiras a nível da UE constituiriam um primeiro passo para promover a regulamen-
tação do acesso às zonas costeiras ao nível dos Estados-Membros.

10. Promoção de acções de desenvolvimento tecnológico e inovação aquando da renovação 
da frota de pesca. Isto não significa que o esforço de pesca deva aumentar. A ideia é au-
mentar a eficiência graças à modernização da frota, sem afectar a segurança da me-
sma.

11. Num contexto de grande instabilidade dos preços dos combustíveis, devem tomar-se 
medidas para atenuar o aumento dos custos variáveis provocado por essa situação. 
Adopção de medidas a longo e a curto prazo. Embora possam ser aplicadas medidas fi-
nanceiras, como a subvenção dos custos a curto prazo, não é possível mantê-las a longo 
prazo. Deverá investir-se na investigação de soluções como a introdução de motores 
menos potentes, que torne o custo dos combustíveis mais acessível aos pescadores.

12. Melhoria da oferta de produtos frescos e de alta qualidade. Favorecer a qualidade e a 
segurança dos alimentos, promovendo a instalação a bordo de equipamentos para a 
descarga e o tratamento dos produtos. Além disso, o aumento dos investimentos em 
infra-estruturas e serviços nos portos e pontos de desembarque da pequena pesca co-
steira deve incidir sobre a construção de instalações que permitam controlar os proces-
sos de tratamento e conservação e ser acompanhado por disposições legislativas refe-
rentes à rastreabilidade dos produtos de consumo.

13. Reforço dos sistemas de controlo. Os sistemas de controlo nacionais são tão heterogé-
neos que a eficiência da aplicação das regras em matéria de segurança dos produtos 
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alimentares resulta diminuída. É, por isso, necessário intensificar a cooperação entre as 
várias autoridades envolvidas, a fim de melhorar a sua uniformidade em toda a UE.

14. Reforçar e aumentar os lucros da venda dos produtos da pesca. O elevado número de 
intermediários e a elevada taxa de vendas directas de pescado não contribuem para o 
controlo dos preços e da estabilidade, nem para o controlo da qualidade. Neste sentido, 
impõe-se um reforço da legislação relativa à criação de mercados de primeira venda. 
Actualmente, estão a ser desenvolvidos novos conceitos relativos à venda dos produtos 
da pesca, como por exemplo o mercado virtual. Recomenda-se uma análise das novas 
formas de comercialização em desenvolvimento, e que se considere a possibilidade de 
aplicar determinadas práticas (mercados virtuais, conjugação de esforços nos pontos de 
venda, etc.).

 Um sistema de comercialização eficaz exige coordenação e cooperação entre produto-
res, transformadores e retalhistas, devendo todos eles ser tomados em conta na elabo-
ração dos planos ou acções. Um sistema de comercialização adequado, no que respeita 
à sua organização e à qualidade dos produtos envolvidos, favorece o desenvolvimento 
do sector ao gerar vantagens concorrenciais no mercado, que atraem uma maior procu-
ra e preços de venda mais elevados.

15. Promoção e comercialização dos produtos da pesca artesanal. Uma estratégia de comer-
cialização exige acções comerciais específicas. Recomenda-se o desenvolvimento de 
esforços de promoção e comercialização dirigidos aos consumidores locais e nacionais, 
a fim de aumentar a procura das espécies de elevado valor comercial, salientando a qua-
lidade diferenciada dos produtos costeiros e a sua identificação com uma pesca costeira 
sustentável do ponto de vista ambiental.

 Neste sentido, está a ponderar-se a realização de campanhas de promoção dos produtos 
da pequena pesca costeira, apoiadas na respectiva origem geográfica. Esta está relacio-
nada com a necessidade de procurar novos mercados já existentes ou potenciais e abri-
los a novas espécies que, por enquanto, são pouco procuradas.

16. Divulgação das políticas comunitárias relativas à pesca incluindo o segmento de pro-
dução do sector da pequena pesca costeira. Há observações consensuais de que seria 
possível reduzir as actuais dificuldades no cumprimento das regras (causadas pelo seu 
insuficiente entendimento) através de campanhas de divulgação dessas regras. Esses 
esforços teriam de ser adaptados à capacidade de compreensão do público-alvo.

17. Envolvimento da pequena pesca costeira na tomada de decisões e na formulação das 
políticas que a afectam. A nível local, bem como a nível nacional e da UE, é necessário 
elaborar políticas específicas para o segmento costeiro, tendo em conta as suas caracte-
rísticas distintivas e abrangendo, simultaneamente, as suas necessidades.

 A formulação de políticas e a aplicação de processos de gestão sectoriais exigem o en-
volvimento de todos os segmentos produtivos afectados, incluindo o dos pescadores. 
Tendo em conta as condições específicas e as preocupações particulares da pequena 
pesca costeira, bem como o seu elevado grau de variabilidade a nível nacional, regional 
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e local, afigurar-se-ia adequado criar redes locais e regionais, ou organizações jurídicas 
que participem activamente na elaboração e na aplicação do sistema de gestão do sector 
a nível nacional e da UE. Os recém-criados conselhos consultivos regionais poderão ser 
considerados como um exemplo desse tipo de organização.

 Finalmente, propõe-se, neste sentido, que se criem e mantenham canais de comuni-
cação regulares e inteligíveis entre as autoridades governamentais, os pescadores e ou-
tros agentes envolvidos.

18. Dependência da pesca. Por último, na definição das políticas de pequena pesca costeira 
devem recordar-se os seguintes factos: o nível de dependência social da pesca, a identi-
ficação de critérios que permitam determinar a nível local se o principal objectivo das 
pescas é melhorar as condições de emprego locais (nunca esquecendo a sustentabilida-
de dos recursos) ou se, pelo contrário, consiste em maximizar a rentabilidade da pesca, 
com tudo o que isto possa significar em termos de redução do emprego. Uma dimi-
nuição do emprego deve fazer-se sempre acompanhar de um plano de criação de postos 
de trabalho alternativos no sentido já mencionado nas recomendações supra. Se tal não 
for feito, caminhar-se-á para uma depressão social e económica, que afectará as comu-
nidades envolvidas e se agravará com o tempo sem oferecer soluções.
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8. Formação

Tendo definido os aspectos fundamentais que actualmente caracterizam o sector da peque-
na pesca costeira na União Europeia, e tendo apresentado as recomendações tendentes a um 
verdadeiro reconhecimento deste sector, afigura-se que um dos aspectos a não esquecer, 
num futuro próximo, é o sistema de formação e/ou reciclagem profissional, que deverá col-
matar todas as lacunas detectadas entre os pescadores da pequena pesca costeira. Como já 
foi dito no capítulo anterior, é necessário aplicar programas de formação homogéneos a 
nível da UE, adaptados às exigências do sector da pequena pesca costeira.

Apresenta-se, assim, seguidamente, uma proposta que toma em consideração os aspectos 
mais relevantes dos programas de formação a desenvolver e aplicar em cada Estado-Mem-
bro. Os requisitos de formação mínimos para as profissões relacionadas com o mar são 
prescritos pela Convenção da Organização Marítima Internacional (OMI) sobre normas da 
formação, certificação e serviço de quartos para os marítimos de 1978, revista em 1995 
(Convenção STCW). Todos os Estados-Membros são partes contratantes nessa convenção.

Estas exigências a nível internacional foram incluídas na legislação comunitária pela Direc-
tiva 2001/25/CE (57), apesar de tais normas não serem aplicáveis aos navios de pesca (58).

Em consequência, os requisitos mínimos aplicados em cada Estado-Membro estão limita-
dos às funções de emergência, segurança no trabalho, assistência médica e sobrevivência, 
abrangidas pelo capítulo VI do Código de Formação da Convenção STCW (59). Os requisitos 
de cada Estado-Membro são adicionados às variações na transposição da legislação interna-
cional, o que suscita, na verdade, uma enorme variedade de planos de formação nos Esta-
dos-Membros, com diferenças superiores a 50 % nas cargas dos programas de estudo dos 
graus de formação mais elevados no domínio da pesca marítima e a imposição de requisitos 
muito diversos para a entrada no sector (por exemplo, o tempo mínimo de formação em 
Espanha é de 70 horas, ao passo que em Portugal chega a atingir 470 horas).

No processo completo de revisão dos sistemas de ensino, qualificações e certificação nos 
Estados-Membros, este é um momento adequado para debater os requisitos de formação 
aplicáveis à pesca costeira. Este processo constitui um dos elementos fundamentais para 
atingir o objectivo estratégico da União Europeia, fixado em Lisboa no ano 2000: tornar-se 
na sociedade baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo. A estraté-
gia de Lisboa foi confirmada na Cimeira de Barcelona, realizada em Março de 2002; nessa 
ocasião, o objectivo estabelecido era fazer dos sistemas europeus de educação e formação 
uma referência mundial de qualidade até 2010 e cooperar mais estreitamente em questões 

(57) Directiva 2001/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa ao nível mí-
nimo de formação dos marítimos. Alterada pelas Directivas 2003/103/CE e 2005/23/CE.

(58) Artigo 2.º da Directiva 2001/25/CE.
(59) Formação, certificação e serviço de quartos, código marítimo com alterações 1997, 1998 e 2001 (OMI; 

Convenção SCTW).
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de educação e formação profissional (60). Estamos, por conseguinte, no centro do processo 
de criação do Espaço da Educação Europeu.

Pareceria, pois, adequado tratar agora das directrizes para um plano de formação baseado 
nas necessidades da pesca costeira, constatadas através do presente estudo, para o conjunto 
dos Estados estudados. Deste modo, seria possível adoptar, em cada um dos casos, novos 
planos de formação que tenham em conta os requisitos específicos de cada zona.

8.1. Proposta de formação

Na esteira da Comissão Europeia e, em especial, da Direcção-Geral da Educação e da Cultu-
ra (61), apresenta-se uma proposta baseada no projecto de aprendizagem ao longo da vida, 
com uma abordagem que integra os aspectos fundamentais de acordo com as características 
dos países abrangidos pelo presente estudo.

As orientações de formação a seguir propostas referem-se, em primeiro lugar, aos aspectos 
críticos detectados, ao longo do presente estudo, no sector da pequena pesca costeira em 
relação ao conjunto dos Estados considerados e, em segundo lugar, integra uma série de 
módulos que podem ser combinados de acordo com as necessidades do formando, combi-
nação essa que pode ser feita em conjunto ou em sequência. A descrição dos módulos está 
centrada nos objectivos gerais e nas capacidades que devem ser desenvolvidas pelos for-
mandos, sendo completada com comentários sobre os principais aspectos do módulo e su-
gestões sobre a abordagem considerada mais adequada.

O desenvolvimento da proposta exigiria um estudo mais aprofundado e permitiria desco-
brir os pormenores relativos ao conteúdo, à duração e às análises da integração do plano nos 
sistemas de formação de cada Estado.

8.2. Aspectos socioeconómicos: módulo de competências sociais

Neste módulo geral, a competência para a função deve ser tratada como um complemento 
da competência técnica. Actualmente, este tipo de cursos realiza-se em domínios muito 
diferentes, mas a maioria está centrada na consolidação das equipas de trabalho (executivos, 
consultores….), ou na busca de emprego (neste caso, são normalmente direccionados para a 
escolha de um emprego adequado às competências individuais). Tal como nestes casos, no 
módulo proposto a formação deverá ser de carácter prático.

(60) Conselho Europeu de Lisboa, Março de 2000; Cimeira de Barcelona, Março de 2002; Declaração de Co-
penhaga, Novembro de 2002.

(61) Linha de acção que segue as recomendações da declaração dos ministros europeus responsáveis pela 
educação e formação profissional, e da Comissão Europeia, reunidos em Copenhaga em 29 e 30 de No-
vembro de 2002, sobre o reforço da cooperação europeia em matéria de educação e formação profissional; 
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_es.html.
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Os primeiros testes-piloto deste tipo de formação destinada aos pescadores (62) mostram 
que os requisitos sectoriais e locais deverão ser contextualizados. Seria aconselhável admi-
nistrar esta formação a todas as categorias profissionais, mas apenas numa base voluntária.

ASPECTOS SOCiOECONómiCOS 
FUNDAmENTAiS

• Alteração da estrutura social tradicional
• Envelhecimento da população do sector 

das pescas
• Nível de formação
• Nível de vida e situação social dos pesca-

dores.
• Diminuição do emprego
• Papel das mulheres no sector das pescas

a

móDULO DE COmPETêNCiAS SOCiAiS

OBjECTivOS: 
• Adaptar facilmente a mão-de-obra marítima à evolução so-

cial e económica registada no sector, fomentando o desenvol-
vimento das suas competências sociais.

• Facilitar a integração das mulheres no sector; neste sentido, 
é importante trabalhar com todos os grupos envolvidos nas 
actividades da pesca.

COmPETêNCiAS: 
Resolução de conflitos, integração em equipas; trabalho em  
espaço reduzido; comunicação, adaptação.to.

8.3. Aspecto ambiental: módulo de boas práticas ambientais

Os níveis mínimos de formação dos trabalhadores da pesca marítima, de acordo com o 
Código SCTW, dizem respeito aos procedimentos básicos com vista à protecção do ambien-
te, à prevenção da poluição (Convenção Marpol) e aos princípios de uma pesca responsável 
(Código de Conduta para uma Pesca Responsável).

Contudo, seria conveniente oferecer a possibilidade de renovar periodicamente essas apren-
dizagens e, acima de tudo, de aprender a aplicar boas práticas ambientais. Sensibilizando 
verdadeiramente o sector para a importância de reduzir o impacto ambiental das suas acti-
vidades, será possível obter muitas informações sobre os efeitos da pesca costeira nos ecos-
sistemas. A participação das pessoas envolvidas na formulação das boas práticas torna-se 
essencial para assegurar um cumprimento constante dessas práticas na vida quotidiana.

Essa formação deverá conter uma parte prática, em que são formuladas as boas práticas 
aplicáveis ao trabalho específico dos formandos, a fim de demonstrar que a sua utilização é 
possível. Seria aconselhável acrescentar a esta iniciativa medidas e recursos que facilitem a 
aplicação das boas práticas (recolha selectiva dos resíduos nos portos, etc.).

móDULO DE BOAS PRáTiCAS AmBiENTAiS 

OBjECTivOS: 
• Desenvolver e aplicar boas práticas ambientais na pesca 

costeira.
• Actualizar os conhecimentos dos pescadores sobre as que-

stões ambientais.

COmPETêNCiAS: 
Reconhecimento dos impactos ambientais causados pela activi-
dade, proactividade da aplicação de boas práticas ambientais.

ASPECTOS FUNDAmENTAiS  
DOS imPACTOS NO AmBiENTE

• Impacto nos habitats costeiros
• Gestão das unidades populacionais

a

(62) Projecto «Embárcate», iniciativa EQUAL II, Associação de Desenvolvimento Marítimo n.º 617, 2005-
2007.
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8.4. Aspectos económicos: módulo de economia e comercialização

O rendimento das operações de pesca depende parcialmente da produção – isto é, do volu-
me das capturas – mas é, em grande medida, determinado pela rentabilidade económica 
que pode ser obtida do produto. Embora quase todos os pescadores costeiros privilegiem, 
na sua profissão, a possibilidade de maximizarem a produção (tanto em abundância, como 
em sustentabilidade a longo prazo), poucos concentram esforços no planeamento da comer-
cialização subsequente.

Não é habitual incluir módulos relativos à economia e à comercialização nos cursos de for-
mação no domínio da pesca marítima. Por outro lado, como esta é considerada uma activi-
dade incerta e de alto risco, o planeamento económico torna-se muito dif ícil. Uma formação 
adequada neste sentido permitiria melhorar o rendimento da pesca, apesar da actual dimi-
nuição das capturas.

A essa formação deveriam ser associadas medidas destinadas a facilitar o acesso do sector 
aos recursos financeiros (maiores facilidades em matéria de garantias para obtenção de 
crédito).

móDULO RELATivO à ECONOmiA  
E à COmERCiALizAçãO

OBjECTivOS: 
• Melhorar a capacidade de cálculo e planeamento neste domí-

nio
• Associar os pescadores costeiros ao processo de comerciali-

zação. 

COmPETêNCiAS: 
Planeamento orçamental; cálculo das despesas e dos lucros; 
gestão com níveis de incerteza; formulação de estratégias comer-
ciais; procura de recursos financeiros.

ASPECTOS ECONómiCOS  
DA PESCA

• Dificuldades no cálculo do rácio custo-
benefício

• Crise dos combustíveis
• Danificação e destruição das artes de pe-

sca 
• Comercialização

a

8.5. Aspectos de gestão das operações de pesca: módulo de organização e 
língua inglesa

Este módulo pretende transformar-se num instrumento que facilite a participação dos gru-
pos que trabalham na pesca costeira na gestão das suas operações, dando-lhes a conhecer os 
mecanismos disponíveis que permitem a sua participação na definição de políticas e facili-
tam a coordenação do sector.

A título de exemplo de uma prática bem sucedida, é de mencionar a formação no domínio 
dos crustáceos destinada às mulheres. Esta formação teve lugar na Galiza (Espanha), na 
década de 1990, e visava a profissionalização do sector marisqueiro na região (63). Na se-
quência desses cursos, as mulheres que neles participaram começaram a organizar-se no 
âmbito das associações; criaram tipos de associação diferentes e começaram a estar repre-
sentadas nas associações (até então, ninguém imaginaria uma mulher a presidir a estas or-
ganizações).

(63) «Plano 10», «Plan Galicia» e seminários do programa comunitário NOW.
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móDULO RELATivO à ECONOmiA  
E à COmERCiALizAçãO

OBjECTivOS: 
• Envolver a pesca costeira na gestão do sector e fomentar a 

participação na definição das políticas de pesca
• Promover a cooperação dos agentes envolvidos na pesca 

costeira.
• Divulgar as normas e promover a sua aplicação.

COmPETêNCiAS: 
Associação; canais representativos do sector; compreensão da 
legislação e conhecimento dos canais de informação para manter 
a actualização.

ASPECTOS DE gESTãO 
• Natureza tradicional
• Elevado grau de fragmentação e de di-

spersão geográfica
• Inexistência ou obsolescência das infor-

mações sobre o sector
• Concorrência em relação aos recursos
• Concorrência em relação à mão-de-obra
• Aplicação das normas
• Órgãos de gestão

a

Por último, estes módulos favorecem a profissionalização do sector e o seu acesso a posições 
de liderança em diversos tipos de organizações.

Toda esta formação poderá ser completada com um módulo linguístico para facilitar a mo-
bilidade das pessoas no sector e o intercâmbio entre regiões da UE, o conhecimento de ou-
tra língua ou, pelo menos, a aquisição de algumas noções, fomenta a participação em órgãos 
consultivos e de gestão.

Consideramos que a língua mais eficaz seria o inglês, uma vez que se está a tornar na língua 
de trabalho dos marítimos: comunicação do sistema mundial de socorro e segurança marí-
tima.

módulo de inglês

Objectivos: 
• Desenvolver estratégias de comunicação em inglês

Competências: Comunicações interpessoais; recolha e tratamento das informações; 
transmissão de informações.

8.6. Outros aspectos presentes no sector: linguagem da pesca marítima  
e do turismo de pesca

A falta de mão-de-obra nos navios de pesca costeira está a ser compensada pelos imigrantes, 
mas a entrada deste novo grupo no sector é impedida pela falta de competências linguísticas 
de muitos imigrantes; o desconhecimento da língua do país de acolhimento impede a for-
mação, que é obrigatória para o trabalho a bordo e, se tal formação não for exigida, perturba 
esse trabalho. Por este motivo, consideramos que se tornará cada vez mais dif ícil oferecer 
uma formação linguística adaptada às exigências do sector das pescas, incluindo a termino-
logia específica (elementos estruturais dos navios, artes da pesca, etc.), bem como o 
vocabulário necessário para a execução das manobras a bordo e para a adopção de medidas 
em caso de emergência.
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A integração da língua e do conteúdo (denominada AILC — Aprendizagem Integrada de 
Línguas e Conteúdos) auxilia os formandos a familiarizarem-se com um vocabulário dife-
rente e com aspectos linguísticos pertencentes ao seu domínio específico. Ela oferece aos 
alunos oportunidades efectivas para utilizarem de imediato as competências linguísticas 
recém-adquiridas e facilita o acesso à língua a um conjunto de alunos mais vasto, em espe-
cial àqueles que não reagiram favoravelmente ao ensino formal de línguas incluído no siste-
ma geral de ensino.

módulo de linguagem marítima da pesca

Objectivos: Dar formação a profissionais do sector das pescas para utilizarem eficiente-
mente os termos linguísticos e marítimos, de modo a desempenharem eficazmente as 
suas funções.

Competências: Compreensão da terminologia marítima da pesca; comunicações inter-
pessoais; pedidos de auxílio.

Entre as recomendações apresentadas no capítulo anterior, figurava uma menção à necessi-
dade de diversificar as actividades económicas nas comunidades costeiras dependentes do 
sector da pequena pesca costeira, referindo-se o turismo marítimo como uma das activida-
des exequíveis a desenvolver a curto prazo. Com efeito, a recente integração da experiência 
de pesca e turismo revelou-se muito positiva para a melhoria da situação socioeconómica 
das comunidades piscatórias costeiras e não apenas como actividade de reforço do rendi-
mento: correctamente gerida, a sinergia entre a pesca e o turismo aumenta a autoconfiança 
dos pescadores e melhora a sua imagem perante a sociedade. O turismo da pesca tem sido 
adequadamente desenvolvido em Itália e há experiências nesse campo noutros Estados-
Membros (64). No entanto, trata-se de uma actividade muito recente, para a qual não existem 
regulamentações específicas, o que dificulta a sua implantação.

A formação no domínio do turismo facilita a diversificação das actividades nas comunida-
des piscatórias, fomenta a criação de emprego e mantém os jovens no seu local de origem. 
Cria-se, assim, um cenário mais favorável à integração das actividades emergentes na utili-
zação do espaço de pesca marítima.

módulo do turismo de pesca
Objectivos: 
• Proteger e gerir os sistemas marinhos significativos, a fim de assegurar a sua estabilida-

de a longo prazo e manter a diversidade genética neles existente.
• Assegurar um bem-estar constante à população afectada pela criação de zonas prote-

gidas, preservar, proteger e gerir os sítios culturais e históricos, bem como os valores 
estéticos naturais das zonas estuarinas e marinhas para as gerações actuais e futuras.

• Enquadrar em sistemas de gestão adequados o vasto espectro de actividades humanas 
compatíveis com os objectivos primordiais das zonas protegidas.

Competências: Conhecimento e avaliação das zonas marinhas e costeiras; importância 
das reservas e zonas protegidas; turismo e desenvolvimento sustentável; desenvolvimento 
de actividades turístico-recreativas, gestão dos fluxos de turistas.

(64) Em Espanha, o turismo de pesca tem sido objecto de experiências em várias regiões, como a Galiza ou as 
Canárias: Mar de Lira www.mardelira.net (Lira, Galiza); Guimatur (Cambados, Galiza); Reserva de Res-
tinga — Mar de las Calmas (Isla de Hierro).
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Anexo 1: Resumo da audição pública

Numa audição realizada em 24 de Novembro de 2005, a Comissão das Pescas do Parlamen-
to Europeu reuniu as principais partes interessadas (representantes do sector das pescas e 
suas organizações) na pesca costeira e no próximo Fundo Europeu para as Pescas (FEP). O 
debate começou após a apresentação do estudo intitulado «A pesca costeira e os problemas 
que afectam os pescadores costeiros», elaborado pelo Centro Tecnológico del Mar, e de ou-
tras apresentações realizadas pelos peritos de diversos Estados-Membros, representantes 
deste sector:

Seán Ó Neachtain, relator;

Rosa Chapela, Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar (Espanha);

Oliver Tully, responsável pelo programa de pesca costeira do Irish Sea Fisheries Board 
(Irlanda);

Bertie Armstrong, Scottish Fishermen’s Federation (Escócia);

Dimitrios Evagelidis, Associação Grega de Cientistas de Aquicultura (Grécia);

José Manuel González Gil de Bernabé, secretário-geral da Federación Nacional de Cofra-
diás de Pescadores (Espanha);

Pablo Villar Martinez, Cofradía de pescadores San José (Espanha);

José Gouyen, conselheiro técnico do LEMAR (França);

Frederico Fernandes Pereira, coordenador da direcção do Sindicato dos Trabalhadores 
da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitários e Pesca (Simamevip) (Portu-
gal).

Depois da apresentação do estudo intitulado «A pesca costeira e os problemas que afectam 
os pescadores costeiros», pelo Centro Tecnológico del Mar, e da descrição do âmbito do 
mesmo pelo relator, Seán Ó Neachtain, os oradores atrás mencionados expressaram os seus 
pontos de vista sobre a definição e os problemas do sector da pequena pesca costeira com 
que se defronta o próximo Fundo Europeu para as Pescas e o tratamento deste sector espe-
cífico no novo Instrumento Financeiro.

1.1. Apresentação do estudo sobre a pesca costeira e os problemas que 
afectam os pescadores costeiros

O estudo foi apresentado pelo Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, que resumiu 
o relatório final. O orador destacou as diferenças existentes nos diversos Estados-Membros 
no que à definição de pesca costeira diz respeito, bem como a importância de se chegar a 
uma definição comum, por consenso entre os Estados-Membros, para se poder trabalhar 
com esta definição homogénea no quadro financeiro das pescas.
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A apresentação foi dividida nas seguintes secções:

introdução e metodologia;

descrição geral da estrutura do sector da pequena pesca costeira na UE:

definição,

estrutura da frota,

principais características deste sector;

problemas específicos da pesca costeira na União Europeia: Questões fundamentais:

aspectos socioeconómicos principais,

aspectos ambientais,

sobrepesca,

aspectos económicos,

gestão das pescas,

outros;

impacto da legislação que afecta a pesca costeira;

recomendações e propostas para um verdadeiro reconhecimento do sector da pequena 
pesca costeira.

Depois da apresentação, os peritos propostos pelos diversos representantes iniciaram as 
suas intervenções, do seguinte modo:

1.2. A pesca costeira na irlanda, por Oliver Tully, da Bim

Oliver Tully realçou os problemas e dificuldades encontrados na formulação de uma defi-
nição comum de pesca costeira. Fez notar que essa definição é problemática por motivos 
operacionais e relativos aos recursos haliêuticos, mas que uma definição operacional inclui-
ria, todavia, aquela pesca artesanal cujos navios regressam diariamente aos portos, que tem 
fortes laços com a economia local e opera a menos de 20 km do porto de amarração. Men-
cionou também os problemas de sobreposição entre a pesca artesanal e outros segmentos 
do sector das pescas, uma vez que tanto os navios grandes como os pequenos podem explo-
rar as mesmas unidades populacionais, na mesma zona, mas os navios maiores possuem 
maior mobilidade, acedem a outros pesqueiros e unidades populacionais e operam a partir 
de vários portos.

Descreveu, ainda, as características da pequena pesca costeira na Irlanda e sublinhou as 
principais tendências actuais com importância económica e social no sector, nas quais se 
inclui um esforço de pesca crescente por parte dos operadores individuais; a diminuição do 
número de operadores e o aumento do esforço, com a criação de unidades maiores e mais 
eficientes nas mesmas zonas; uma especialização crescente em determinadas espécies, isto 
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é, o sector é menos polivalente do que no passado; uma importante interacção entre os na-
vios de grande e pequena dimensão em alguns pesqueiros; o aumento, nos últimos anos, do 
valor económico de algumas espécies, como o caranguejo e a lagosta, tanto em termos ab-
solutos como em relação ao peixes de carne branca.

Além disso, apresentou as questões que, actualmente, preocupam o sector, como a regula-
mentação do acesso às unidades populacionais e a possibilidade de uma maior pressão da 
pesca devido ao investimento interno; a gestão das unidades populacionais em níveis que 
permitam um rendimento económico viável para os navios pequenos; a definição dos direi-
tos de propriedade associados à licença e o modo como ela poderá diminuir ou reforçar a 
segurança dos investimentos futuros e a dedicação a este «modo de vida»; e a dif ícil logísti-
ca do acesso a todos os mercados, devido ao período de conservação, à distância do merca-
do, ao insuficiente desenvolvimento das instalações de conservação do peixe vivo em terra e 
a pouca experiência dos pequenos operadores em matéria de comercialização e gestão em-
presarial.

Por último, Oliver Tully descreveu a recente evolução do sector, que inclui um quadro de 
gestão cooperativa para a pesca de crustáceos e moluscos, acordado em 2005 entre o Estado 
irlandês e este sector, juntamente com o significativo aumento do investimento estatal em 
I&D, desde 2002, que permitiu obter novas informações científicas sobre as unidades popu-
lacionais e desenvolver domínios que beneficiam directamente o sector em termos econó-
micos.

1.3. O sector da pesca costeira escocês, por Bertie Armstrong

Bertie Armstrong iniciou a sua intervenção com uma panorâmica geral do sector costeiro 
escocês: frota, espécies, questões económicas, pesqueiros e zonas de pesca, fazendo notar 
que toda esta actividade é regulamentada pela Inshore Fishing Act (lei da pesca costeira) há 
20 anos.

Descreveu, deste modo, a evolução do contexto no sector das pescas escocês:

novos mercados emergentes no Reino Unido, na Europa e no Extremo Oriente, centrados 
em produtos de alta qualidade;

dificuldades noutros sectores: a frota escocesa de pesca de peixe de carne branca reduziu 
a sua capacidade em ~55 %, nos últimos anos, tendo os arrais procurado oportunidades 
alternativas e sido atraídos pelo visível êxito da pesca costeira de crustáceos e moluscos; 
outros optaram por reduzir a dimensão dos navios e pescar junto à costa, a fim de reduzir 
a ansiedade e a pressão associadas ao sistema de gestão cada vez mais complexo aplicável 
às espécies demersais pescadas ao largo;

aumento da sensibilidade em relação ao ambiente marinho: o orador fez notar que a ne-
cessidade de considerar as pescas no contexto do ambiente em geral era reconhecida;

descentralização do poder: o orador referiu os problemas relacionados com a descentra-
lização do poder na Escócia e o maior interesse dos deputados pelas questões locais. «As 
questões costeiras foram mais frequentemente abordadas no Parlamento desde a 
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descentralização», afirmou Berie Armstrong, acrescentando que o «acesso mais fácil aos 
políticos locais incentivou o público a agir mais pró-activamente».

Bertie Armstrong realçou os actuais desafios que se colocam ao sector da pesca artesanal na 
Escócia, como o crescente conflito entre pescadores (normalmente entre utilizadores de 
artes de pesca fixas e móveis); o regime de gestão reactiva e proibitiva (a lei de 1984 revogou 
eficazmente a legislação desactualizada existente, mas não produziu o regime claro, apli-
cável e moderno que se pretendia); uma necessidade de orientação (considerando que o 
Governo dá demasiada importância ao «equilíbrio de interesses», facto que inibe a tomada 
de decisões e a adopção de medidas) e as tensões entre sectores (comuns à maioria das zo-
nas costeiras, a crescente concorrência em torno do acesso aos recursos entre os grupos li-
gados à pesca, à aquicultura, às actividades recreativas, os grupos de interesse local).

No que respeita ao futuro do sector da pesca artesanal, o perito apontou a necessidade de 
estabelecer planos e objectivos de gestão local, criar uma estrutura e uma relação entre en-
tidades e uma ligação à Net Benefits e desenvolver estratégias marinhas.

Observou ainda que é importante uma mudança cultural (tanto no sector como no Gover-
no), a qual constitui o maior desafio que se coloca ao trabalho em colaboração.

Por último, defendeu uma gestão comum da política da pesca em conjunto com o sector e 
outras partes interessadas. Tanto o sector das pescas como o Governo assumiram alguns 
riscos durante este processo e nas próximas fases deve seguir-se uma estratégia e um quadro 
conjuntamente produzidos pelo sector e o Governo. Esta estratégia deveria procurar equili-
brar os factores biológicos, ambientais, económicos e sociais na gestão das pescas, centran-
do o processo nos pescadores. A estratégia supramencionada deverá ser lançada em Março/
Abril, através de um plano de acção.

1.4. O sector da pesca costeira na grécia, por Dimitrios Evangelidis

Dimitrios Evangelidis iniciou a sua intervenção com algumas estatísticas pertinentes sobre 
o sector da pesca artesanal na Grécia. Seguidamente, salientou que este sector carece de 
uma definição precisa por parte das autoridades comunitárias, facto que suscita muitos 
equívocos e problemas graves.

O orador fez notar que um dos principais problemas da pesca costeira grega é o envelheci-
mento da população das comunidades piscatórias, sendo muito poucos os jovens interessa-
dos na profissão. Levantou ainda a questão das novas medidas a tomar para contrariar o 
declínio da pesca costeira na UE.

Disse acreditar, também, que existem três razões principais que afectam negativamente 
todo o sector da pesca costeira:

1. a pesca desportiva/recreativa, relativamente à qual considera ser necessário aprovar leis 
mais rigorosas;
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2. a tradicional concorrência dos navios que utilizam redes de arrasto/redes de cerco com 
retenida, a qual é muito intensa porque pescam frequentemente nas mesmas águas que 
os pescadores costeiros;

3. a contínua degradação do ambiente marinho por diversas causas (poluição industrial, 
poluição provocada por resíduos e águas residuais, poluição por hidrocarbonetos, etc.).

O orador, que falava em nome da Associação Grega de Cientistas da Aquicultura considera 
que a Comissão Europeia tem procurado adoptar medidas em relação à pesca costeira, no 
tocante ao apoio financeiro, à regulamentação administrativa, etc. No seu entender, a mais 
importante destas medidas é o Regulamento (CE) n.º 1626/94 relativo à pesca no Mediter-
râneo, que especifica alguns aspectos básicos da pesca costeira.

Referiu também que este regulamento ainda está a ser revisto [COM(2002) 535 ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu] e até agora não existe um novo regulamento nos países mediter-
rânicos porque o Conselho «Agricultura e Pesca» não conseguiu por três vezes chegar a 
acordo, não só por existirem diferentes opiniões entre os Estados-Membros da UE, mas 
principalmente devido aos tradicionais conflitos entre os pescadores costeiros e os pescado-
res que utilizam outros métodos, designadamente as redes de arrasto e as redes de cerco 
com retenida.

O orador salientou que o novo regulamento, com os ajustamentos necessários, deve ser po-
sto em prática o mais depressa possível, tendo em vista a gestão sustentável das pescas me-
diterrânicas. Está, por isso, seguro de que uma recomendação da Comissão das Pescas do 
Parlamento Europeu e dos seus membros eleitos (nossos representantes) poderá ter grande 
importância nesse sentido.

No final da sua comunicação, sublinhou que a formação dos pescadores é muito importante 
para melhorar e desenvolver a pesca costeira, mas que ela deve ser realizada de forma flexível, 
sem nunca esquecer as particularidades de cada país (por exemplo, o grande número de 
pequenas ilhas da Grécia e as dificuldades do transporte entre elas).

1.5. A pesca costeira em Espanha, um ponto de vista das associações de 
pescadores, por josé manuel gonzález gil de Bernabé

José Manuel González Gil de Bernabé iniciou a sua intervenção recordando as dificuldades 
encontradas na definição do conceito de pesca costeira em Espanha e mencionou os exem-
plos jurídicos das diferentes definições desde 1961. Depois de explicar uma definição que 
distingue a pesca local da pesca costeira, indicou a actual definição de pesca artesanal, para 
efeitos estruturais, coligida no Real Decreto 3448/2000: «actividade de pesca praticada por 
navios de comprimento inferior a 12 metros de fora a fora».

Referiu os problemas em encontrar uma definição comum, causados pelos diversos compri-
mentos dos navios que operam na plataforma continental espanhola e pelas diferenças de-
correntes da natureza familiar das unidades produtivas da pesca costeira.
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Mencionou também o fraco papel normativo da Comunidade na defesa dos interesses dos 
pescadores costeiros da UE (globalização dos mercados, diminuição dos preços, produtos 
de qualidade). A pesca costeira tem de enfrentar outros problemas relacionados com a pesca 
clandestina ou ilegal. Os infractores podem competir não só nos pesqueiros, mas também 
nos mercados, tal como acontece, por vezes, com a pesca desportiva. Apontou outros pro-
blemas que afectam directamente a pesca costeira, como os causados pelo excesso de turi-
smo costeiro, a poluição, etc.

Tal como a Comissão Europeia já afirmara, Bernabé observou que o Parlamento Europeu já 
declarou que uma pesca costeira bem gerida é um instrumento importante para proteger o 
ambiente. Os pescadores verificaram que é necessário resolver os seus problemas, reforçan-
do as suas organizações, por vezes bastante desmembradas, confirmando que os mecani-
smos de aconselhamento das diversas administrações não costumam ser suficientemente 
eficazes.

No final da sua intervenção, sugeriu algumas questões para debate: a política da pesca está a 
acompanhar a evolução do sector? Como resolver a crise petrolífera utilizando o regime de 
ajuda para recuperar as empresas em crise? Como melhorar o conhecimento do direito co-
munitário entre os pescadores?

Em conclusão, realçou a necessidade de:

estabelecer uma distinção clara entre a pesca costeira e a pesca industrial;

manter o limite das 12 milhas marítimas para a prática da pesca;

criar os instrumentos adequados para combater a pesca clandestina;

manter os auxílios à modernização da frota, seguindo as recomendações do IFOP;

estabelecer uma representação específica nos conselhos consultivos da pesca;

apoiar as medidas de preservação aprovadas pelos pescadores, em especial as suspensões 
provisórias da actividade;

fazer uma revisão específica das regras da organização comum de mercado no sector das 
pescas, em que o critério da qualidade e o controlo das importações deverão ser prin-
cípios básicos;

reforçar as organizações tradicionais.

1.6. A pesca costeira em Espanha, por Pablo villar martínez, em nome 
da Cofradía de Pescadores de Cangas

No início, Pablo Villar Martínez descreveu a importância da pesca artesanal galega de diver-
sos pontos de vista: social, económico e produtivo, e ainda como motor económico do de-
senvolvimento local. Salientou que a pesca artesanal na Galiza se baseia em três factores: 
uma produtividade biológica excepcional, imagem de marca, tradição e capacidade tecnoló-
gica moderna dos profissionais da pesca, além de contar com produtos da pesca prontos 
para chegar a mercados com potencialidades futuras.
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O orador salientou que a pesca costeira apresenta vários problemas: perdas de produção nos 
últimos anos, uma grande diminuição do emprego e da frota. Também mencionou as pos-
síveis formas de resolver os problemas deste sector da pesca, ou de o desenvolver: recupe-
ração dos ecossistemas, desenvolvimento da co-gestão e da pesca sustentável, modernização 
da pesca e dos sistemas de trabalho; apoio às cooperativas e associações de marítimos; apo-
sta na diversificação das actividades (turismo marítimo/aquicultura cooperativa); promoção 
da cultura marítima; programas específicos para a promoção do emprego das mulheres e 
dos jovens; melhoria dos sistemas comerciais centrando esforços na qualidade dos produtos 
e na unificação da oferta; melhoria dos conhecimentos e investigação das fontes e dos mo-
dos de exploração; investimento na comercialização de peixe fresco e do marisco costeiro; 
desenvolvimento da formação aplicada; melhoria da segurança e das condições de vida e de 
trabalho a bordo, bem como da capacidade de autogestão técnica e financeira.

1.7. A pesca costeira em França, por josé gouyen

José Gouyen apresentou uma descrição geral da pesca costeira e das principais espécies 
exploradas em França. Denunciou o excesso de poluição costeira, prejudicial para essa acti-
vidade, e o crescimento indiscriminado da aquicultura, que também lhe cria problemas.

Indicou os problemas dos pescadores costeiros franceses: preço elevado dos combustíveis e 
necessidade de uma gestão adequada e integral da pesca nas zonas que dela dependem.

1.8. A pesca costeira em Portugal, por Frederico Fernandes Pereira

Frederico Fernandes Pereira explicou que a pesca costeira em Portugal é constituída por três 
segmentos diferentes, com problemas diversos.

A frota polivalente compreende mais de 70 % das forças do sector, sendo Portugal o terceiro 
país em consumo de peixe, depois da Islândia e do Japão. Este elevado consumo faz com que 
as importações portuguesas de pescado sejam superiores à produção nacional, uma situação 
que contrasta com o progressivo abandono da actividade por parte dos pescadores portu-
gueses.

O orador fez notar que, já em Março de 2005, os termos do Fundo Europeu para as Pescas 
foram denunciados por contribuírem para desmantelar a pesca costeira, mas que ele não 
previa novas medidas para as actividades de pesca existentes.

O orador sugeriu que é necessário apoiar a modernização da pesca costeira.

Referiu ainda os principais problemas que afectam este sector:

problemas sociais causados pelo envelhecimento da população das comunidades pisca-
tórias e pelo facto de muito poucos jovens estarem interessados nesta profissão (con-
dições de trabalho duras, baixos salários, horário de trabalho rigoroso). Fez notar que um 
dos objectivos da política de pesca deveria ser a promoção do acesso dos jovens ao sector 
das pescas;

•
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o aumento do preço dos combustíveis, que põe em risco a sustentabilidade da pesca e 
provoca uma progressiva diminuição dos rendimentos dos pescadores;

o sistema de fixação dos preços do pescado (Frederico Fernandes Pereira considera que é 
necessário estabelecer uma regulamentação para os intermediários que participam na 
fixação dos preços do peixe).

Também é importante promover a organização dos pescadores e, em termos de protecção 
do ambiente, salientou que são necessários instrumentos de gestão para evitar a degradação 
das zonas marinhas, no espaço da UE, em especial para controlar a poluição.

1.9. Debate

Depois de os peritos terminarem as suas exposições, alguns dos membros da Comissão das 
Pescas colocaram várias perguntas aos oradores.

Carmen Fraga, deputada do Parlamento Europeu, sugeriu que, tendo em conta as diferenças 
entre a pesca industrial e a pesca costeira, focadas na apresentação, é necessário chegar a 
acordo sobre uma definição. Ao definir os conceitos é possível sabermos «do que estamos a 
falar». A deputada perguntou se existe alguma possibilidade de estabelecer uma distinção 
entre a pesca industrial e a pesca costeira através da legislação europeia e, em caso afirmati-
vo, que regulamento comunitário deveria coligir essa definição.

A resposta foi dada por Gil de Bernabé, que salientou que o Regulamento (CE) n.º 2371/2000 
relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos deveria incluir 
uma definição clara da pesca costeira, que a diferencie da pesca industrial.

Além disso, os representantes gregos pediram ao Parlamento Europeu que promova um 
novo regulamento aplicável às pescas mediterrânicas, que considere as características do 
mar Mediterrâneo, especialmente as relacionadas com a sua sensibilidade e os problemas 
específicos que afectam a pesca e a sustentabilidade dos recursos. Em relação ao conceito de 
pesca costeira, os peritos gregos concentraram-se numa «linguagem comum para pescado-
res, políticos, produtores, etc., de modo a falarem sobre a mesma coisa quando se referem à 
pesca costeira».

De acordo com as opiniões atrás mencionadas, Gil de Bernabé, representante da Federação 
Nacional das Associações de Pescadores espanhola (Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores) declarou que deveria haver uma definição de pesca costeira a nível comunitário 
e que o Parlamento Europeu deveria promover esta definição. Além disso, há que formular 
uma estratégia para reforçar o papel dos pescadores na gestão das pescas.

O representante espanhol sustenta que o regulamento relativo às estruturas e aos mercados 
poderia incluir uma definição homogénea da pesca costeira europeia. Além disso, os proble-
mas comuns que afectam a pesca costeira na União Europeia deveriam ser incluídos num 
regulamento comunitário.

•

•
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Em nome da Federação de Pescadores Escoceses, Bertie Armstrong (Escócia) incentivou 
uma concentração de esforços na qualidade dos produtos, considerando que há imenso a 
fazer em matéria de promoção da qualidade dos produtos do mar.

O representante da Comissão Europeia sublinhou a diferença entre a pesca costeira e a pe-
sca industrial. Não obstante ser consensual que a pesca costeira gera um importante empre-
go directo, o emprego criado pela pesca industrial também é relevante e não deve ser de-
sdenhado. No seu entender, não devem extrair-se conclusões precipitadas sobre o tipo de 
frota que deve determinar o tipo de pesca.

As atenções deveriam incidir sobretudo sobre as questões ambientais, isto é, na análise do 
impacto da pesca no ambiente marinho e nas unidades populacionais. Este argumento está 
estreitamente relacionado com as zonas de reprodução das espécies visadas pela pesca in-
dustrial, que estão maioritariamente localizadas nas zonas onde a frota de pesca costeira 
exerce a sua actividade, pelo que as embarcações de pequena dimensão podem afectar a 
actividade da pesca industrial, se não existirem sistemas de gestão operacionais.

No tocante aos fundos estruturais, afirmou-se a necessidade de uma definição comum e 
homogénea de pesca costeira, que inclua as suas características principais. A definição ba-
seada nos navios de comprimento inferior a doze metros de fora a fora e que não utilizem 
artes rebocadas poderia ser útil para o sistema de financiamento, na medida em que «deve-
mos procurar métodos que não sejam destrutivos».

A audição pública foi encerrada pela presidente da Comissão das Pescas, Rosa Miguélez, 
deputada do Parlamento Europeu, que agradeceu aos participantes pelas apresentações dos 
seus trabalhos, recordando que todos eles concordaram com os comentários que foram sen-
do apresentados durante a sessão, bem como com o conteúdo dos trabalhos. Há, assim, 
acordo quanto à promoção de uma definição comum, que tenha em conta as diferenças por 
entre as semelhanças existentes.

Por último, referiu o principal desafio que a Comissão das Pescas do Parlamento Europeu 
deverá enfrentar: a elaboração de uma proposta de relatório no início de 2006, incluindo 
todos os comentários, e a cooperação com a Comissão Europeia e as diversas organizações. 
No encerramento da sessão, Rosa Miguélez exprimiu o desejo de que todas as partes envol-
vidas conseguissem chegar a uma conclusão, com resultados positivos e por todos acei-
táveis.
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Anexo 2:   Fontes de informação primária: organizações 
profissionais (OP)

2.1. introdução

O presente estudo baseou-se nas fontes de informação primárias e secundárias que se se-
guem.

Fontes primárias:

• respostas aos questionários enviados às organizações profissionais (OP) da Comunidade 
Europeia que praticam, exclusivamente ou não, a «pequena pesca costeira».

• perguntas sobre o tema em estudo, enviadas a organizações, instituições e investigadores 
(ver o anexo 3).

Fontes secundárias: publicações, inquéritos, planos de investigação, legislação, bases de da-
dos, estatísticas, etc. referentes ao tema que é objecto do estudo.

O presente anexo apresenta o método de abordagem aplicado na recolha de informações 
primárias através das OP e os resultados alcançados.

2.2. método utilizado no contacto das OP e problemas encontrados

2.2.1. Instrumentos

Os principais instrumentos utilizados para obter as informações primárias foram o que-
stionário elaborado pela Fundación Cetmar (65), em cuja concepção se tiveram em conta os 
aspectos relativos ao sector da pequena pesca costeira dos pontos de vista social, económico 
e ambiental.

Em alguns casos e por diversas causas que, segundo as OP, as impediram de responder ao 
questionário, este último foi substituído por várias perguntas específicas, sobretudo relacio-
nadas com a estrutura social e económica da comunidade piscatória e os problemas que 
afectam o sector. Tanto o questionário como as perguntas individuais foram enviadas por 
correio electrónico para os dirigentes das OP seleccionadas.

2.2.2. Objectivo e conteúdo do questionário

O questionário foi concebido como um instrumento destinado a obter informações directas 
através dos agentes directamente envolvidos nas operações de pequena pesca costeira (66).

(65) Ver o ponto 5 deste anexo, mais adiante.
(66) Ver o ponto 3 deste anexo, mais adiante.
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Durante a elaboração do questionário, prestou-se especial atenção às questões socioeconó-
micas que actualmente afectam os pescadores artesanais e às suas opiniões sobre a influên-
cia que a aplicação da PCP exerce na sua actividade.

2.2.3. Método de abordagem

Na primeira fase, procedeu-se à selecção das OP mencionadas na «lista de organizações 
profissionais reconhecidas no sector das pescas e da aquicultura» (67), cujos membros reali-
zam as operações de pesca classificadas como sendo pertencentes ao sector da pequena 
pesca costeira.

O primeiro contacto com as OP seleccionadas foi estabelecido por via telefónica, o que per-
mitiu uma apresentação preliminar do inquérito e dos seus objectivos gerais. Na mesma 
altura, foi solicitada a sua colaboração com a Cetmar.

Seguidamente, a cada OP seleccionada e contactada foi enviada uma mensagem de correio 
electrónico com o questionário, informações explícitas sobre os objectivos gerais e específi-
cos do inquérito e uma menção especial sobre a importância da sua participação e da sua 
cooperação como parte essencial do estudo.

O questionário foi sempre enviado ao director da OP em causa.

2.2.4. Dificuldades

A principal dificuldade encontrada na recolha de informações primárias junto das OP sur-
giu na altura do envio e da recepção do questionário:

• selecção das OP envolvidas nas questões relativas à pequena pesca costeira. Algumas das 
OP incluídas na lista oficial já não estão em actividade e desistiram ou exercem as suas 
funções em domínios da pesca diferentes daqueles a que parecem estar ligadas;

• a ausência de uma definição clara e homogénea de pequena pesca costeira a nível da Co-
munidade Europeia (ver capítulo 4.2, «Questões fundamentais») faz com que os critérios 
estejam sujeitos a variações, quando as OP dos diversos Estados-Membros incluem as 
suas operações nos diferentes domínios do sector das pescas;

• por diferentes razões, designadamente a falta de recursos materiais e humanos, algumas 
das OP visadas recusaram-se a aceitar o pedido de cooperação que lhes foi dirigido pela 
Fundación Cetmar;

• em alguns casos, após a recepção de uma resposta positiva ao pedido de cooperação, foi 
necessário insistir várias vezes (por telefone e correio electrónico);

• a taxa de resposta foi inferior ao previsto;

(67) Artigo 6.º do Regulamento (CE ) n.° 104/2000 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece a 
organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura.
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• o nível das respostas também foi menor do que se esperava. Apenas 10 % das respostas 
respondem a mais de 90 % das perguntas. Nas razões invocadas, as OP alegam sobretu-
do uma indisponibilidade de recursos humanos e a dispersão dos seus membros, que 
dificultam muito a recolha das informações solicitadas por parte dessas organizações;

• por enquanto, não existem OP oficiais em Chipre e Malta.

2.2.5. Resultados

A cooperação/resposta das OP contactadas pela Cetmar foi menor do que se previa, com 
uma taxa geral de resposta na ordem de 17 %. Além disso, o nível das respostas foi muito 
heterogéneo: dos dez Estados-Membros alvo só três responderam: Espanha, a 33,3 % dos 
questionários distribuídos; Portugal, a 30,8 % e o Reino Unido a 16,7 %.

Os dados que não foram fornecidos pelas OP foram substituídos pelas informações faculta-
das por instituições de referência primárias e secundárias (fontes bibliográficas), pelo que 
esta ausência de respostas foi totalmente compensada.

quadro 16: Registo de dados principais fornecidos pelas OP

Estado-membro PO
Reino Unido Orkney Fish Producers Organization 
Reino Unido West of Scotland Fish Producers Organization
Portugal Organizaçao de Produtores de Pesca, Artesanalpesca, PO-11
Portugal Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal, CRL CAPA, PO-13
Portugal Associação de Produtores de Pesca Artesanal, Portimão
Portugal Cooperativa de Comercialização, CRL Porto de Abrigo, PO-16 
Espanha PO Artesanales de Cantabria OPACAN, OPP-62
Espanha Organización de Productores de la Provincia de Lugo, OPP-7
Espanha OP bivalves e outras espécies, OPP-63
Espanha OP de pesca costeira Vizcaya Opescaya, OPP-6

Fonte: Fundación Cetmar, 2005.

quadro 17: Registo de questionários (17.10.2005)

Estado-membro N.º de questionários enviados N.º de questionários recebidos % respostas
Espanha 12 4 33,3
Portugal 13 4 33,3
França 6 0 0
Polónia 1 0 0
Reino Unido 11 2 16,7
irlanda 2 0 0
itália 13 0 0
grécia 0 0 0
malta (*) — — —
Chipre (*) — — —
Total 59 10 16,9

Fonte: Cetmar, 2005. 
(*) Presentemente não existem organizações profissionais em Chipre e Malta.
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2.3. Observações apresentadas pelos dirigentes das OP por Estado-
membro, sobre a situação geral da pesca costeira (observações,  
críticas, recomendações, etc.)

O presente documento inclui algumas das opiniões mais representativas apresentadas pelas 
pessoas das OP na resposta ao questionário. Trata-se dos dados facultados pelas fontes pri-
márias envolvidas no sector da pequena pesca costeira; alguns dos dados mais pertinentes 
foram directamente transcritos neste documento. Além disso, incluem-se neste anexo as 
respostas tratadas, a fim de oferecer uma perspectiva mais ampla das respostas enviadas 
pelas OP.

2.3.1. Reino Unido

«Não há disposições formais que identifiquem os navios de pesca costeira. Consideramos 
que todos os nossos membros são operadores costeiros — todos eles pescam na zona de 
6 milhas marítimas do Reino Unido e fazem desembarques regulares destinados ao mercado 
de peixe fresco ou vivo… Todos os navios de maior dimensão dos nossos membros pesca-
vam anteriormente ao largo, quando pertenciam aos anteriores proprietários, a maioria de-
les no mar do Norte, onde foram sobretudo substituídos por navios maiores e mais moder-
nos.

«… todos os navios podem pescar livremente onde desejam, sob reserva das restrições lo-
cais em matéria de conservação dos recursos, aplicáveis a todos os navios».

«Em virtude de o Reino Unido não especificar nem definir ‘pesca artesanal’ não se estabele-
ce qualquer diferenciação para ela nos planos de pesca».

«… o mercado é desestabilizado pelos desembarques não notificados, cujo pescado é fre-
quentemente vendido abaixo dos preços correntes».

«A rápida expansão da pesca de lagostins com nassas (covos/armações) gerou conflitos en-
tre as empresas de pesca de arrasto e as de pesca com nassas e, recentemente, destas últimas 
entre si, porque as zonas preferenciais para este tipo de pesca ficaram muito congestiona-
das».

«Os maiores problemas presentemente associados às frotas são o preço dos combustíveis, 
os preços de venda e a burocracia excessiva a nível da UE e a nível nacional, que interferem 
com as práticas de pesca normais e afectam, deste modo, a sua viabilidade».

2.3.2 Portugal

«Quanto aos custos da pesca: a subida contínua dos combustíveis e a diminuição do valor 
das vendas do pescado torna o rácio entre o valor das vendas e os custos da pesca muito 
dif ícil de suportar. Os requisitos regulamentares exigem investimentos, por vezes pesa-
dos».

«No que se refere aos principias problemas existentes na fase de comercialização, os inter-
mediários é que estabelecem os preços. Não foi determinado um preço mínimo. Os produ-
tores é que assumem os riscos».
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«No tocante aos problemas mais graves que actualmente afectam o sector, por enquanto 
não existem normas comerciais e o comércio está longe de ser correctamente efectuado. O 
conhecimento das espécies é deficiente».

«Quanto aos principais problemas que surgem na fase comercial: os preços são baixos; che-
ga pescado de todas as partes do mundo, os pescadores vivem no terceiro mundo. A Comu-
nidade é responsável pela situação da pesca. Não se podem continuar a permitir impor-
tações de pescado de todas as partes da Europa. Os preços do peixe são inferiores aos de há 
10 anos».

«Os preços de venda no produtor e o preço do peixe vendido pelos comerciantes no merca-
do não são compatíveis».

«Quanto aos principais problemas: «custo dos combustíveis, falta de mão-de-obra, baixo 
preço do pescado (inferior ao praticado há 10 anos)».

«A limitação ao recurso de fontes de financiamento está relacionada com o atraso na análise 
e na aprovação dos projectos, que provoca atrasos entre o investimento e a distribuição do 
mesmo».

«No caso dos financiamentos intercalares os bancos oferecem resistência ao financiamento 
deste sector (de um modo geral, a banca considera que a pesca é uma actividade de alto ri-
sco)».

«A organização de produtores considera que há um controlo burocrático excessivo e pouco 
flexível, que não atende à situação real do sector».

2.3.3 Espanha

«… no que respeita ao comércio, como se trata normalmente de peixe costeiro, os grandes 
volumes de capturas num curto período provocam uma redução substancial dos preços, o 
que nos obriga muitas vezes a aplicar os mecanismos de retirada estabelecidos pela UE, e às 
vezes decretamos a «Bandera» (bandeira), isto é, que todos os nossos membros interrom-
pam as capturas das espécies em causa».

«… um aumento das importações de pescado de qualidade inferior, sem grande controlo, 
mas que afecta directamente o preço do nosso produto. Seria necessário diferenciar as artes 
selectivas tradicionais, utilizadas pela nossa frota, que estão na base da qualidade diferente 
e muito apreciada do pescado obtido dessa forma».

«O custo mais significativo é, actualmente, o do combustível, cujo aumento recente tem sido 
dramático».

«… as artes utilizadas pela nossa frota são definidas, por natureza, como aquelas que contri-
buem para uma pesca sustentável».

«O principal problema é o baixo preço obtido com a venda do pescado, em consequência da 
forte concorrência que temos de enfrentar no mercado por parte dos produtos estrangeiros, 
vendidos a preços muito baixos».
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«… devemos dizer que no porto de Bermeo já instalámos o sistema de venda pela Internet, 
mas deparamos com muitas dificuldades, uma das quais é a resistência oferecida pelos mer-
cados centrais à utilização desse sistema».

«Há muitas fontes de financiamento, desde que existam cauções ou garantias suficientes. O 
principal problema é o nosso sector estar classificado como sendo de alto risco e, conse-
quentemente, ser dif ícil obter financiamento sem garantias prévias».

«… não há um controlo suficiente nos portos, na altura da descarga, ou nos mercados. É 
despropositado que as primeiras vendas sejam controladas para ver se as regras de rotula-
gem são cumpridas e posteriormente, no mercado, ninguém verifique esses rótulos, fru-
strando assim o objectivo final dessas regras».

«O nosso conflito de interesses resulta principalmente do tipo de artes de pesca com uma 
abertura vertical muito grande e que é utilizado pelos navios costeiros para pescar as me-
smas espécies que nós capturamos, nomeadamente cavalas e sardas, e das artes pelágicas 
utilizadas pelos pescadores franceses para pescar o biqueirão, as sardas e o atum».

«… diríamos que a pesca costeira era viável dos pontos de vista social e económico até ou-
tras frotas, com outras artes de pesca, invadirem os nossos pesqueiros depois de esgotarem 
os que seus».

«Por último, os preços de venda do pescado não mudam há muito tempo devido à globali-
zação e ao facto de as autoridades estarem muito interessadas em que os preços no consu-
midor permaneçam estáveis».

Quanto aos custos principais: «O custo do combustível, que é totalmente independente do 
aumento do custo de vida e impossível de transferir para o preço dos nossos produtos, visto 
aplicarmos o sistema de primeira venda em lotas de tipo neerlandês».

Em relação aos principais custos da pesca: «O elevado custo dos combustíveis, cujos preços 
triplicaram em poucos meses, não podendo esses custos extraordinários ser recuperados 
através do preço de venda nem aumentando as capturas…».

«A presença de mulheres como sócias dos armadores é puramente formal. Apenas podemos 
mencionar duas mulheres como proprietárias, embora no caso dos casais que tenham con-
traído matrimónio ou das empresas comuns, as mulheres surjam como co-proprietárias».

«Os nossos membros são particularmente respeitadores do ambiente, utilizando as suas 
artes de pesca da forma mais benigna possível, tendo em vista a protecção das unidades po-
pulacionais. Insistimos que não existem artes de pesca destrutivas, mas apenas artes de pe-
sca utilizadas de forma inadequada».

«Os conflitos mais comuns são a luta pelos pesqueiros, isto é, a luta resultante da coexistên-
cia de diversas artes de pesca».

Quanto aos principais problemas do sector: «O custo dos combustíveis, o facto de ser im-
possível transferir os custos para o preço dos produtos, a concorrência desleal dos importa-
dores, a falta de formação e de informação sobre os produtos da pesca aos consumidores 
finais».
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«O principal problema do comércio das «chirlas» (pés-de-burrinho) é suscitado pelo produ-
to italiano, que chega aos mercados espanhóis em grandes quantidades e a preços baixos».

«A única forma possível de concorrer com os pés-de-burrinho italianos consistiria em de-
monstrar que o produto espanhol tem melhor qualidade e isto exigiria um forte envolvi-
mento dos produtores na utilização de mecanismos que permitissem distinguir positiva-
mente o seu produto».

quadro 18: impacto da PCP

Estado-membro OP (organização 
de produtores) 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Reino Unido Chief Executive, 
Orkney Fisheries, 
6.7.2005

«As medidas de controlo excessivas 
impedem os navios de serem viáveis, isto 
é, dias no mar, medidas gerais do plano de 
recuperação do bacalhau, desprezo pelas 
propostas dos pescadores, pouco diálogo 
efectivo com os burocratas e cientistas, 
ausência de um conhecimento efectivo e 
prático das pescas».

Reino Unido West of Scotland 
Fish Producers’ 
Organisation Ltd, 
11.7.2005

«Partilha dos recursos, possível perda 
de zonas territoriais, diluição das 
prioridades nacionais, falta de medidas 
locais consentâneas com as necessidades 
locais, não conservação das unidades 
populacionais, venda ou permuta de 
oportunidades de pesca, os políticos 
(Comissão) são omnipotentes, mas não são 
eleitos nem respondem perante o sector das 
pescas».

Portugal OP Artesanalpesca, 
OP-11
18.7.2005

Instalações operacionais.
Capturas sustentáveis.

«Permissão da exploração das unidades 
populacionais por outro Estado-Membro 
que, devido à capacidade da sua frota e aos 
seus meios técnicos, esgotará rapidamente 
as unidades populacionais ou destruirá 
as pequenas empresas, como as que são 
membros desta OP».

Portugal Cooperativa dos 
Armadores da 
Pesca Artesanal, 
CAPA, OP-13, 
15.7.2005)

«A legislação da UE é criada por pessoas 
muito pouco qualificadas. Antes de a 
publicarem, deveriam ter pedido a opinião 
dos armadores. Os interesses dos países 
mais fortes prevalecem sempre. As quotas 
deveriam ser distribuídas».

Portugal CRL Porto de 
Abrigo, OP-16, 
26.8.2005

Promoção de uma melhoria da 
qualidade.
Promoção de melhorias na 
gestão das capturas.

Burocracia excessiva.
Centralização.
Liberalização dos sistemas de acesso.
A frota de maior dimensão é favorecida.

Espanha OP de pesca de 
bajura de Vizcaya 
Opescaya, OPP-6, 
22.7.2005

Todos os aspectos relativos 
às ajudas para retirar navios e 
aos planos operacionais, novos 
edif ícios, modernização, etc.

«Grandes diferenças entre as possibilidades 
oferecidas às frotas estrangeiras para 
pescarem nas nossas águas e a possibilidade 
que temos de pescar nas águas dos outros 
Estados-Membros. Excessiva permissividade 
em relação às artes de pesca que prejudicam 
o ambiente marinho. Falta de controlo sobre 
os desembarques efectuados por navios de 
alguns Estados-Membros e resistência dos 
Estados-Membros à criação de uma agência 
europeia de controlo com inspectores 
próprios».

Fonte:  Fundación Cetmar 2005, utilizando os dados obtidos através dos questionários recebidos das organi-
zações profissionais dos Estados-Membros.
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Anexo 3:  questionário enviado às OP e tratamento  
das respostas

Elaborado por Fundación Cetmar, 2005.

«inquérito sobre a pesca costeira e os problemas dos pescadores»

dirigido às organizações de produtores envolvidas na pesca costeira

Ex.mos Senhores e Senhoras, a Fundación Cetmar está a elaborar um relatório destinado ao 
Parlamento Europeu sobre a pesca costeira e os problemas dos que nela trabalham. A coo-
peração das organizações interessadas é essencial para a obtenção de resultados que tenham 
repercussões positivas para todos os interessados na pequena pesca costeira da União Euro-
peia. Consequentemente, consideramos que a sua ajuda, respondendo ao presente que-
stionário, é essencial.

Do mesmo modo, se tiver documentos (relatórios, estatísticas, mapas, etc.) que apoiem ou 
valorizem as respostas dadas ao presente questionário, agradecemos que no-los facultem.

Inquirido

Nome completo:
Título/posição na OP:
Morada:
País:
Telefone de contacto:
Correio electrónico:

1. iDENTiFiCAçãO

Preencha o seguinte formulário identificativo mencionando a organização que representa.

Nome da OP 

Número de associações

Número de membros

Número de navios de pesca costeiros

Facturação

Âmbito geográfico

População da área geográfica representa-
da pela OP

Outros
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1.1. Qual é a posição da OP que representa no conjunto das OP nacionais relativamente 
aos seguintes parâmetros?

Número de membros

Número de navios de pesca costeiros

Facturação

Outros

1.2. Pode indicar o número de propostas de candidatura à adesão à OP e o número de can-
didaturas aprovadas nos últimos cinco anos?

Ano N.º de candidaturas N.º de candidaturas aprovadas

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Primeiro semestre de 2005

1.3. Pode indicar o número de membros que se demitiram da OP? Número de demissões 
efectivas? E a causa dessas demissões entre os anos 2000 e 2005?

Ano N.º de pedidos de demissão N.º efectivo de demissões Causas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.  DEFiNiçãO/CONCEiTO DE FROTA COSTEiRA

2.1. Ao determinar o tipo de navios de pesca que fazem parte da frota de pesca costeira, 
quais são os parâmetros utilizados e quais os seus valores?

Sim Não valores (metros, kW, outros)

Comprimento

A navegação abrange a área situada entre a costa e 
uma linha paralela traçada a 12 milhas de distância
Potência

Jornada de pesca (dia de trabalho)

Outros
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2.2. Em que legislação se baseia a OP que representa ao definir «pesca costeira»? Indique 
a referência em cada um dos casos:

Referência legislativa

Regional  

Nacional

UE

Outra

3. CARACTERÍSiCAS DA FROTA COSTEiRA

3.1. Quantos navios costeiros se registaram na OP que representa, nos últimos cinco 
anos?

Ano Número de navios registados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.2. Que percentagem representam os navios costeiros registados na sua OP relativamente 
ao total nacional dos últimos cinco anos?

Ano Número de navios registados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.3. Quais são os dados relativos ao comprimento (metros), à arqueação (TAB), e à potên-
cia (kW) dos navios costeiros registados?

Comprimento (metros) N.º de navios Tonelagem (TAB) Potência (kW)

≤ 5 m

5 a 10 m

10 a 12 m

12 a 15 m 

≥ 15 m
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3.4. Pode indicar-nos os custos suportados pelos armadores pertencentes à sua organiza-
ção no exercício das suas actividades produtivas?

Combustível

Provisões

Arte de pesca

Manutenção do navio e arte

Investimento em infra-estruturas 

Tripulação

Dias no porto

Seguros

Outros (especificar)

3.5. Pode indicar-nos o custo médio anual dos elementos supramencionados nos últimos 
cinco anos?

Custos 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Combustível

Provisões

Arte de pesca

Manutenção do navio e arte

Investimento

Tripulação

Dias no porto

Seguros

Outros

3.6. Caso possa indicar os custos anuais dos últimos cinco anos, mencione a tendência 
relativa a cada custo e a percentagem do total que cada custo representa.

Custos Tendência % do total de custos
muito baixa Negativa Estável Positiva

Combustível

Provisões

Arte de pesca
Manutenção do navio 
e arte
Investimento

Tripulação

Dias no porto

Outros

3.7. Qual dos custos supramencionados afecta as actividades produtivas de forma mais 
negativa?
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3.8. Indique a idade dos navios costeiros registados referindo o ano em que foram construídos.

Ano de construção Número de navios
1960 ou mais antigos

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

2004

3.9. Pode indicar o âmbito geográfico das operações dos navios costeiros registados na sua 
OP?

áreas de pesca Extensão (milhas) Distância da costa
(milhas marítimas)

Número de navios a operar  
na mesma área

3.10. Indique a quantas horas corresponde uma jornada de pesca.

4.  ARTES DE PESCA

4.1. Enumere os diferentes tipos de artes de pesca utilizados pelos seus membros. Pode 
fazer uma descrição sucinta dessas artes? E pode mencionar o número de navios cos-
teiros que as empregam e o tipo de pescarias em que são utilizadas?

Arte de pesca Definição Número de navios Espécies-alvo
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5.  PRODUTORES ASSOCiADOS

5.1. Apresente a definição de produtor associado aplicada pela OP que representa.

5.2. Pode indicar os seguintes dados relativos à estrutura dos seus associados?

Ano N.º de produtores N.º de produtores/proprietários

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.3. Na fase de produção, enumere os postos de trabalho fixos e temporários existentes 
entre os associados da sua OP.

Ano Empregos fixos Empregos temporários 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.4. Os seus membros estão, ou têm estado, exclusivamente envolvidos na actividade de 
pesca costeira ou exercem outra actividade qualquer? Pode indicar o número de produ-
tores em cada uma das situações?

Apenas pesca costeira Outras actividades

2000 Número Número

2001 Número Número

2002 Número Número

2003 Número Número

2004 Número Número

2005 Número Número
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5.5. No caso dos produtores que não trabalham exclusivamente na pesca costeira, quais 
são as outras actividades exercidas? Pode indicar o número de pessoas que trabalham 
em cada actividade e, se possível, a importância relativa de cada actividade sobre o 
total das actividades suplementares exercidas?

Tipo de actividade suplementar Número de 
produtores

% do peso de cada actividade em relação 
ao total

Pesca no alto mar e oceânica 

Aquicultura marinha e continental

Conquicultura

Agricultura

Pecuária

Restauração

Outros (especificar)

5.6. Especifique a distribuição por idade e sexo dos produtores associados

grupo etário
Número de produtores

Homens mulheres

≤ 18

18 a 25

25 a 35

35 a 45

45 a 55

55 a 65

Outros

5.7. Quantos produtores pertencem à sua OP, segundo a origem?

Ano De outro país
Especificar Outra região área de influência da sua OP

2000 N. N. N.

2001 N. N. N.

2002 N. N. N.

2003 N. N. N.

2004 N. N. N.

2005 N. N. N.

5.8. Em média e entre as famílias pertencentes à sua OP, quantos membros da mesma 
família trabalham actualmente na pesca costeira?

Pai

Mãe

Filhos N.º de filhos

Outros
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5.9. Qual é o actual nível académico dos produtores, de entre os que a seguir se mencio-
nam?

Sem formação aca-
démica

Licenciado Formação profis-
sional

Diploma Bacharel Outros

5.10. Pode referir o salário mínimo e máximo que eles receberam nos anos de 2000 a 2005?

Salário anual mínimo Salário anual máximo

Salário
anual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

< 7 000

7 001-11 999

12 000-17 999

18 000-23 999

24 000-39 000

40 000-59 999

< 60 000

5.11. Pode indicar os sectores relacionados com a pesca costeira, bem como o número de 
postos de trabalho gerados por esses sectores?

Sectores conexos Número de postos de trabalho gerados

Estaleiros

Grupos comerciais

Indústrias transformadoras

Transportes

Outros, especificar
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6.  PRODUçãO

6.1. Pode fornecer-nos os seguintes dados relativos às actividades produtivas?

Espécies Ano
Produção 

(toneladas)
N.º de navios

Devoluções 
(toneladas)

zona de captura

Espécie 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

6.2. Que influência têm os planos de pesca em vigor sobre a pequena pesca costeira?
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6.3. Até que ponto a sua OP influencia a elaboração dos programas operacionais de pesca 
na administração a que a sua OP pertence?

6.4. A sua OP promoveu a aplicação de algum método de pesca específico que favoreça a 
pesca sustentável?

6.5. Foi aplicado algum plano para melhorar a qualidade dos produtos, ou está prevista a 
sua aplicação no futuro?

7.  COmERCiALizAçãO

7.1. Indique os seguintes dados relativos à comercialização

Espécies Ano volume comerciali-
zado (toneladas)

valor da produção 
comercializada

Preço de ven-
da/kg

% do valor comercializado 
em relação à comerciali-

zação nacional

Espécie 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005



A pesca costeira e os problemas que afectam os pescadores costeiros

105

Espécie 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espécie 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

7.2. Quais são os mercados ou pontos de venda autorizados onde a sua OP efectua as pri-
meiras vendas dos produto?

Espécie mercado Pontos de venda autorizados

7.3. Enumere o processo de comercialização em que participa quando os produtos estão 
prontos.

Métodos de comercialização

Primeiro ponto de venda no mercado 

Vendas para pontos de venda de produtos frescos

Venda para as indústria transformadora

Transformação e venda de produtos transformados 

Outros
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7.4. Pode enunciar os principais problemas que surgem em cada uma das fases do processo 
de comercialização? Quais são as causas desses problemas?

Problemas Causa

Gestão portuária

Controlo dos tamanhos e quantidades das espécies

Direito de venda das capturas

Primeiro ponto de venda

Intermediários

Preços

Outros

7.5. Pode informar-nos se está a estudar a aplicação de novos métodos de comercialização? 
Por exemplo, a venda através da Internet.

8.  FORmAçãO

8.1. Foi organizado algum curso de formação no âmbito da OP?

8.2. Em caso afirmativo, descreva os cursos organizados ou administrados pela Organi-
zação, incluindo a designação do curso, a data, o perfil dos alunos, o número de pes-
soas que concluiu a formação, se eram ou não membros da Organização, bem como as 
linhas de financiamento.

Designação do curso Data Perfil dos alunos N.º de produtores partici-
pantes

8.3. No seu entender, quais são as actuais necessidades de formação dos produtores perten-
centes à sua organização?
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8.4. A OP utiliza ou utilizou algum método de avaliação dos cursos de formação?

Método de avaliação Sim Não

Inquérito telefónico

Inquérito individual

Caixa de sugestões

Outros (especificar)

8.5. Pode indicar as suas fontes de financiamento para a organização e a realização desses 
cursos?

Fontes de financiamento

Fundos próprios

Contribuições privadas

Regionais

Nacionais

União Europeia

8.6. Considera que as actuais fontes de financiamento são suficientes para as necessidades 
de formação? Especifique as razões da sua resposta.

Causas

Sim

Não

9. LEgiSLAçãO

9.1.  Pode descrever sucintamente as regras regionais, nacionais e comunitárias relativas à 
pesca costeira aplicáveis às operações da OP que representa?

Regionais

Nacionais

União Europeia

9.2. Do seu ponto de vista, quais são os aspectos positivos e negativos da aplicação da 
política comum da pesca (PCP) às actividades da OP que representa?

Aspectos positivos Aspectos negativos
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9.3. Do seu ponto de vista, quais são os aspectos positivos e negativos da aplicação de ou-
tras regras, sejam elas regionais, nacionais ou comunitárias, susceptíveis de afectar as 
actividades da OP?

Aspectos positivos Aspectos negativos

9.4. Considera que alguma lacuna legislativa afecta as actividades da sua OP?

9.5. Considera-se que a OP que representa está suficientemente representada a nível regio-
nal, nacional e comunitário?

Regionais

Nacionais

União Europeia

10. AmBiENTE

10.1. Pode descrever sucintamente as condições ambientais na zona onde a sua organização 
opera e indicar a presença de lixeiras não controladas, poluição industrial ou agrícola, 
derrames, etc.?

10.2. A OP que representa promoveu a utilização de artes de pesca específicas para proteger 
o ambiente ou de artes de pesca de impacto reduzido em espécies não-alvo como os 
mamíferos marinhos?
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10.3. Pode dizer-nos se a OP que representa aplica algum tipo de medidas de gestão am-
biental?

10.4. Existem zonas marinhas protegidas na área onde a sua organização opera?

11. FiNANCiAmENTO

11.1. Pode informar-nos se a OP que representa conhece e recorre às fontes de financia-
mento da pesca costeira existentes na Europa?

11.2. Quais são as principais fontes de financiamento — regionais, nacionais ou europeias?

11.3. Essas fontes de financiamento são suficientes?

12. PROBLEmAS

12.1. Na sua OP considera-se suficiente o controlo dos organismos regionais, nacionais e 
comunitários sobre cada uma das fases de produção e comercialização?
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12.2. Considera que, actualmente, todas ou algumas das operações de pesca controladas 
pela sua OP sofrem de sobrexploração?

12.3. Pode sugerir medidas a aplicar para que as operações de pesca se tornem mais su-
stentáveis?

12.4. Informe-nos se existe algum conflito de interesses com outras actividades realizadas no 
mesmo meio, como, por exemplo, a pesca em alto mar, a aquicultura ou a apanha de 
marisco. Em caso afirmativo, descreva sucintamente cada um desses pontos de conflito.

12.5. Do seu ponto de vista, considera que a pesca costeira é uma actividade sustentável na 
área de influência da sua OP, tendo em conta os aspectos sociais e económicos?

12.6. Dê-nos a sua opinião sobre os principais problemas que a pesca costeira enfrenta 
actualmente.

13. OUTRAS qUESTõES

13.1. Pode informar-nos se a organização de produtores que representa presta aos seus 
membros os seguintes serviços?

Serviços

Administração

Jurídicos

Instalações comuns

Formação

Outros
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13.2. Informe-nos se a OP que representa participa ou já participou em algum fórum so-
bre a gestão das pescas, ou sobre o ordenamento costeiro. Em caso afirmativo, agra-
decíamos que apresentasse uma explicação sucinta.

13.3. Se considera que alguma questão relativa às actividades da sua OP não foi abordada 
no presente questionário, ou não foi suficientemente abordada, queira informar-
nos.
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Anexo 4:  Fontes de informação secundária: peritos e 
investigadores do sector das pescas pertencentes a 
instituições e agências relacionadas com o sector

As informações foram facultadas por peritos e investigadores pertencentes a instituições de 
referência: centros de investigação, organizações e departamentos da pesca de cada um dos 
Estados-Membros.

4.1. método de abordagem e problemas

Instrumentos utilizados

O principal instrumento utilizado para obter as informações secundárias foi o questionário 
elaborado pela Fundación Cetmar, com um pequeno número de questões básicas específi-
cas sobre a situação do sector no Estado-Membro estudado. A concepção deste questionário 
inclui alguns aspectos considerados essenciais para a pequena pesca costeira, no intuito de 
dar às instituições pertinentes uma ideia do conteúdo do estudo e das informações neces-
sárias. As informações fornecidas como fontes bibliográficas basearam-se, assim, no con-
teúdo deste questionário.

Na preparação do questionário, prestou-se especial atenção à cobertura de alguns aspectos 
relacionados com os problemas sociais e económicos que actualmente afectam os pescado-
res artesanais e ao parecer dos peritos sobre os efeitos da legislação comunitária nas comu-
nidades piscatórias e suas operações. Para este fim, a Cetmar solicitou a lista de problemas 
específicos que hoje afectam a comunidade piscatória, no entender da pessoa que respon-
deu ao inquérito e de acordo com a sua experiência pessoal e profissional.

questionário socioeconómico sobre a pequena pesca costeira

Pode indicar-nos estudos específicos sobre o sector da pequena pesca costeira que 
tenham âmbito nacional?

Pode facultar-nos dados específicos sobre a frota de pequena pesca costeira, a sua di-
mensão, arqueação e potência (kW), idade, dimensão da tripulação, propriedade dos 
navios? Pode dizer-nos qual é o sistema de distribuição dos lucros?

Pode fornecer-nos dados sobre o emprego, a distribuição do emprego por segmentos 
(directo ou na indústria transformadora), por idade e género, idade média dos pesca-
dores, número de postos de trabalho a tempo inteiro e a tempo parcial, tipo de relação 
existente entre os membros da tripulação (parentes, etc.)?

Pode apresentar dados sobre os volumes e o valor do pescado desembarcado pela pe-
sca artesanal e a sua importância em relação a outros segmentos da pesca (pesca indu-
strial)?

•

•

•

•
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Fonte: Fundación Cetmar, 2005.

Algumas das perguntas deste questionário básico foram alteradas a fim de o adaptar a deter-
minadas características ou especificações nacionais e/ou regionais.

Pode descrever as principais necessidades de formação no sector da pequena pesca 
costeira?

Pode informar-nos sobre quais são os principais canais comerciais (venda directa aos 
retalhistas, na lota, etc.), enumerando-os e descrevendo os principais problemas que 
surgem nesta fase?

Pode indicar quais são os sistemas de controlo e os problemas que surgem nas fases 
de produção e comercialização?

Pode apresentar uma lista das fontes de financiamento utilizadas pelos pescadores na 
pequena pesca costeira?

Pode mencionar a legislação (comunitária, nacional e regional) que conhece e utiliza 
na gestão e no planeamento das suas pescarias?

Quais são os aspectos positivos e negativos da aplicação da PCP à gestão das pescas, 
no entender dos pescadores?

Pode descrever-nos os principais problemas que a pequena pesca costeira enfrenta 
actualmente?

Destinatários: peritos e investigadores do sector da pesca pertencentes a instituições e agências relaciona-
das com o sector.

•

•

•

•

•

•

•
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método de abordagem

Foram seleccionadas as instituições e agências nacionais do sector das pescas susceptíveis 
de contribuir com informações significativas para o inquérito. Solicitou-se a cooperação 
directa (por telefone ou correio electrónico) dos investigadores e peritos relacionados com 
o sector das pescas pertencentes a essas instituições.

quadro 19:  Registos das informações facultadas pelas instituições e agências  
contactadas pela Cetmar

Estado-
membro

instituição Contacto Tipo de informação prestada

irlanda BIM, Irish Sea Fisheries Board Dr. Michael Keating, Dr. 
Lawler e Dr. Oliver Tully

Bibliografia: «The management framework 
for shellfisheries in Irlanda» e a publicação 
de «A profile of Irlanda’s Inshore Fleet and 
it´s fishing activity in 2001», BIM.

BIM, Irish Sea Fisheries Board Sr. Oliver Tully, 
Inshore Fisheries 
Development Co-
ordinator (coordenador 
do desenvolvimento da 
pesca costeira)

Problemas enfrentados pelos pescadores 
costeiros e pesca na Irlanda .

Reino Unido Producers Organization West 
of Scotland (PO WSFPO Ltd)

Robert Stevenson Métodos de comercialização; fontes de 
financiamento da PCP aos pontos de venda; 
problemas principais dos pescadores 
costeiros no Reino Unido.

Producers Organization West 
of Scotland (PO WSFPO Ltd)

Robert Stevenson Inquérito à pesca costeira.

Centre for the Economics and 
Management of Aquatic
Resources (Cemare)

Dr Simon Mardle Informação sobre projectos da UE, 
MOFISH.

Sea Fish Industry Authority Maria Calvo Documento «United Kingdom Sea Fisheries 
Statistics 2003», DEFRA.

Sea Fish Industry Authority John Anderson, 
economista

Bibliografia: 2001, «Economic Survey of the 
UK Fishing Fleet», Seafish; 2003, «Clyde 
Inshore Fishery Study», Seafish; CD-ROM 
«Seafood Industry value chain analysis...»
Informação sobre as questões principais 
que afectam actualmente a indústria da 
pesca no Reino Unido.

França SMIDAP Yvann Leroche Documento Gascogne.
Ifremer Jean Pierre Leaute A situação actual da pequena pesca costeira 

e as dificuldades dos pescadores.

Ifremer Patrick Berthou Bibliografia: «Síntese Ifremer da pesca 
atlântica francesa, 2002», lista das 
comissões regionais e das instalações 
piscatórias, etc.

Portugal OP Porto de Abrigo Ana Penteado Questionário sobre a pesca costeira 
Legislação portuguesa sobre pesca e 
aquicultura.

Associação de Produtores de 
Pesca Artesanal, Portimão

António Teixeira, 
director

Questionário sobre a pesca costeira. 
Situação actual da pequena pesca costeira 
e problemas que afectam os pescadores 
portugueses.
Estudo «Associations of artisan fishing ship 
owners of Barlavento, Algarve»; relatório 
para o presidente da Comissão Europeia, 
2005.

Cooperativa de 
Comercialização, CRL Porto de 
Abrigo 

Liberato Fernandes, 
presidente

Padrões da pesca e da aquicultura em 
Portugal.
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Estado-
membro

instituição Contacto Tipo de informação prestada

Espanha MAPYA Paco Ruiz Tapiador Legislação da pesca nas ilhas Canárias.
Universidad del País Vasco 
(UPV)

Ikerne del Valle (projecto 
Pecosude)

Bibliografia: «Technical and socioeconomic 
survey of artisan inshore fisheries in the 
Basque Country».

AZTI, Unidad de Investigación 
Marina

Arantxa Murillas 
(projecto Ocipesca)

Bibliografia: «Technical and socioeconomic 
survey an artesan inshore shipping in the 
Basque Country».
Problemas dos pescadores artesanais no 
País Basco (pendente).

Polónia Inspector regional auxiliar Zbigniew Pikus Aspectos positivos e negativos da aplicação 
das normas da PCP no sector costeiro na 
Polónia.

Representante polaco 
permanente junto da UE

Marcin Rucinsky, 3º 
secretário (pesca), Secção 
da agricultura e pesca

Conclusões gerais sobre a situação actual 
no sector. Problemas dos pescadores 
costeiros na Polónia.

Departamento das Pescas 
(Ministério)

Wieslaw Baraniewski Conclusões gerais sobre a situação actual 
no sector. Problemas dos pescadores 
costeiros na Polónia.
Relatório anual sobre a frota pesqueira 
polaca, 2004.

Instituto de Pesca Marítima em 
Gdynia 

 Emil Kuzebski Conclusões gerais sobre a situação actual 
no sector. Problemas dos pescadores 
costeiros na Polónia.

itália Istituto di Ricerche sulle 
Risorse Mar. E l`Ambiente, 
Sicily (IRMA)

Leonardo Cannizzarro Bibliografia: 2000, «Stock assessment of 
some coastal especies caught by artisanan 
fishery (SACS)».

Istituto Ricerche Economiche 
per la Pesca e l´Acquacoltura 
(IREPA)

Dr. Giovanni Salerno Bibliografia: 1993, «Fishing tackle used 
by Italian fishermen», Ministério da 
Agricultura e Pesca.

grécia Universidade de Patras, Dep. de 
Biologia

Vangelis Tzanatos, 
doutorando

Problemas dos pescadores costeiros 
artesanais e impacto da aplicação da PCP 
no sector costeiro na Grécia.

Vangelis Tzanatos, 
doutorando

Duas publicações sobre a pesca artesanal na 
Grécia e uma apresentação.

Confederação dos Pescadores 
Helénicos (HFC)

Dimitrios Kotsorgios, 
presidente

Aspectos principais da pesca artesanal na 
Grécia.

Chipre Ministério da Agricultura, 
dos recursos Naturais e do 
Ambiente

Demetris Konteatis, 
responsável da pesca

Documento que inclui uma lista de 
associações de pesca e conclusões gerais 
sobre a pesca costeira em Chipre.

Outros

CE Eurostat David Cross, responsável 
de Unidade «Estatísticas 
da pesca»

Aspectos principais dos problemas 
encontrados pelo Eurostat na recolha de 
dados para a elaboração de estatísticas da 
UE relativas à pesca. 

Framian, Países Baixos Pavel Salz, membro 
da equipa da LEI que 
liderou o projecto 
«Economic performance 
on selected fishing fleets 
(Desempenho económico 
de frotas de pesca 
seleccionadas); relatório 
anual 2002, 2003, 2004. 
Acção concertada, CE

Aspectos principais da metodologia 
utilizada no estudo. Aspectos principais 
dos problemas encontrados na recolha dos 
dados nos E-M. 

 Informação principal
 Informação secundária
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4.2. Comentários dos peritos e investigadores das instituições e agências 
contactadas pela Cetmar no que se refere à situação geral da peque-
na pesca costeira (comentários, críticas, recomendações, etc.)

Este documento inclui as transcrições (devidamente traduzidas) dos pareceres fornecidos 
pelos peritos e investigadores contactados pela Cetmar a respeito da actual situação da pe-
sca costeira nas suas regiões e dos problemas das comunidades piscatórias.

O objectivo desta secção é incluir as informações directamente fornecidas pelas fontes pri-
márias envolvidas na pequena pesca costeira tal como foram recebidas, isto é, sem terem 
sido tratadas e sendo traduzidas apenas na medida do necessário.

Reino Unido

«Temos um grande problema devido à entrada de tão poucos jovens no sector e ao aumento 
da idade média dos arrais e dos tripulantes locais. Isto deve-se sobretudo ao facto de a remu-
neração dos pescadores já não ser, em geral, superior à que os trabalhadores obtêm normal-
mente em terra.»

«O preço recebido pelas capturas não se manteve acima das despesas dos navios, no caso 
dos navios que desembarcam lagostins frescos, numa situação em que o aumento dos forne-
cimentos globais aos mercados espanhóis e de outros países tem vindo a aumentar e os na-
vios tentam pescar mais para ganhar mais.»

«A pressão da regulamentação sobre as frotas de pesca de peixes de carne branca no alto 
mar, baseada na protecção do bacalhau, aumentou a pressão sobre as unidades populacio-
nais costeiras de lagostins porque os navios podem, de um modo geral, alternar livremente 
entre uma pesca e outra.»

«Talvez no Reino Unido se tenha dado uma ajuda excessiva à introdução de mais navios 
costeiros, mas as quotas não aumentaram.»

«Tem de haver uma maior integração entre a legislação da UE e a do Reino Unido, pois elas 
entram, por demasiadas vezes, em conflito.»

«Há demasiada regulamentação destinada a resolver os problemas da pesca em alto mar, 
que em nada beneficia a pesca costeira, limitando-se a torná-la mais incómoda para os pe-
scadores costeiros, que por isso a criticam; isto faz com que os pescadores não tenham qual-
quer confiança nas autoridades reguladoras da UE ou do Reino Unido.»

«Um dos principais problemas com que os pescadores se defrontam actualmente são os 
elevados preços dos combustíveis — que, em alguns casos, duplicaram desde o início do 
ano. Há pescadores que ponderam a hipótese de pararem os seus navios porque sofrerão 
prejuízos se continuarem a pescar.»

«A conjugação da estagnação dos preços de mercado (alguns são inferiores aos obtidos há 
20 anos) com o crescimento das despesas operacionais está a reduzir continuamente a ren-
tabilidade de muitos navios que operam a partir do Reino Unido.»

«A diminuição do número de pescadores experientes também constitui um problema. Em 
cada ano há mais aposentados e o número de pescadores reduz-se. No passado, a actividade 
era transmitida à geração seguinte, mas verifica-se uma tendência crescente para que a 
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geração seguinte (filhos, sobrinhos, etc.) não considere a pesca como uma boa opção profis-
sional, procurando, em seu lugar, empregos mais estáveis e seguros noutros sectores».

irlanda

A respeito dos problemas com que o sector e os pescadores costeiros se confrontam na Ir-
landa:

«A falta de segurança para os investimentos e o futuro destas pescarias constitui um grave 
problema.»

«Temos licenças polivalentes, que permitem a todas as embarcações explorarem pratica-
mente todas as espécies ou unidades populacionais. Esta situação não permite um controlo 
suficiente para assegurar uma boa gestão das unidades populacionais e pescarias seguras.»

«A resposta de uma parte do sector, nos últimos 15 anos, à questão da capacidade e das li-
cenças consistiu em ignorá-la — os operadores pescaram ilegalmente, sem capacidade nem 
licença.»

«O aumento dos custos da entrada no sector da pesca devido aos custos da capacidade in-
tensifica a pressão para que se usem artes que permitam pescar mais. Isto prejudica as uni-
dades populacionais e tende a excluir os operadores de menor dimensão.»

«As unidades populacionais estão, em alguns casos, esgotadas devido à sobrepesca. As taxas 
de captura diminuem. A resposta é desistir ou pescar mais.»

«Os custos operacionais estão a aumentar: preço dos combustíveis, das artes de pesca, etc. 
Contratam-se menos tripulantes para reduzir as despesas.»

«É dif ícil encontrar tripulantes: a economia irlandesa é muito forte e existem diversas opor-
tunidades de emprego. Esta circunstância tem afastado as pessoas da pesca.»

«Os preços obtidos pelo pescado não estão a acompanhar o aumento do custo de vida e das 
pescas (inflação).»

«O sector terrestre poderia estar mais bem organizado e desenvolvido. Por exemplo, no 
comércio de marisco vivo, os pescadores são obrigados a vender as capturas a qualquer 
grossista que esteja no porto. Poderá não haver muita concorrência entre os grossistas que 
faça subir os preços. A logística da recolha, armazenamento e distribuição do marisco vivo 
está a melhorar, mas são necessários melhores instalações para manter os produtos vivos em 
boas condições, antes de uma entrega controlada e estratégica no mercado europeu.»

Polónia

«No que respeita às organizações de produtores, por enquanto, na Polónia, só temos uma 
OP estabelecida, que se dedica à pesca a longa distância.»

Sobre os principais problemas com que se debate o sector da pequena pesca costeira na 
Polónia: «Falta de equipamentos que garantam uma boa qualidade do peixe desembarcado 
e vendido, influenciando os rendimentos de forma directa e negativa — devido à falta de 
acesso ao capital… —, dependência do bacalhau como principal fonte de rendimento, conju-
gada com a falta de alternativas em termos de outros peixes valiosos e a ausência de activi-
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dades de pesca do largo que promovam potenciais espécies alternativas como, por exemplo, 
a solha das pedras, fraqueza organizativa do sector…, os preços dos combustíveis!»

grécia

Sobre os principais problemas que afectam os pescadores artesanais gregos: «No estudo, pe-
dimos aos pescadores que indicassem os seus três problemas mais importantes. A esta per-
gunta podiam responder o que quisessem, não sendo uma pergunta orientada para a dimi-
nuição das capturas ou as deficiências da gestão. O problema que apontaram em primeiro 
lugar, e muito destacado dos outros, foi a presença de golfinhos, focas e tartarugas, que de-
stroem as artes de pesca. Em segundo lugar, as pescarias com redes de arrasto e redes de cerco 
com retenida que lhes fazem concorrência. Em terceiro lugar, o colapso dos recursos haliêuti-
cos, o quarto a sobrepesca e o quinto os pescadores não profissionais (desportivos).»

quadro 20: impacto da PCP

Estado-
membro

instituição/Organismo Aspectos positivos Aspectos negativos

Reino Unido WSFPO Ltd
Station House
20.7.2005

«A PCP não reconhece as necessidades 
específicas da pesca costeira nem as 
suas variações no território da UE, pelo 
que as políticas adoptadas baseiam-se 
nas actividades da pesca em alto mar e 
afectam negativamente o sector costeiro. 
Necessitamos de uma gestão local da 
pesca costeira.»
«No Reino Unido não há protecção 
da sobrexploração levada a cabo pelos 
potentes navios de pesca em alto mar.»

Polónia Secção Agricultura e Pescas,
representação permanente da 
Polónia na UE
3.8.2005

«…o Regulamento dos cetáceos 
(812/2004), que impõe o abandono 
progressivo das redes de deriva, que são 
a arte de pesca principal, e em grande 
medida insubstituível, para a pesca do 
salmão…»
«...o IFOP constitui, de um modo geral, 
uma experiência positiva, excepto no que 
toca à redução dos subsídios destinados 
à frota como repercussão da reforma da 
PCP sobre os novos Estados-Membros e 
às dificuldades em utilizar efectivamente 
essas verbas…»
«Falta de acesso ao capital, apesar da 
presença do IFOP — necessidade de 
assegurar grande parte do financiamento 
através, por exemplo, de empréstimos, 
para cuja obtenção há muito poucas 
possibilidades (aos bancos comerciais 
não agrada a grande variabilidade dos 
rendimentos)…»

grécia Secção de Biologia Animal 
Departamento de Biologia da 
Universidade de Patras  
13.7.2005

«…convencê-lo (ao 
pescador) que agora 
a gestão das pescas é 
levada mais a sério do 
que anteriormente. O 
pescador pensa que 
agora as coisas são mais 
‘oficiais’ e ‘profissionais’ 
e que a pesca vai passar a 
ser gerida, enquanto no 
passado tudo era mais 
caótico e incontrolável…»

Uma parte significativa dos pescadores 
não está familiarizada com a PCP.
«…a maioria dos pescadores pensa que a 
gestão é planeada algures, muito longe, 
sendo completamente irrelevante para a 
sua realidade quotidiana…»

Fonte: Fundación Cetmar, 2005, baseada no questionário enviado às instituições e agências ligadas ao sector.
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Anexo 5: Definição de pequena pesca costeira (68)

São a seguir apresentadas algumas das opiniões recolhidas junto dos Estados-Membros e 
utilizadas para definir as operações de pesca que, de acordo com alguns critérios, pertencem 
ao sector da pequena pesca costeira.

As informações utilizadas para elaborar este quadro foram obtidas a partir de fontes pri-
márias (organizações profissionais, peritos e investigadores do sector das pescas) e da análi-
se da bibliografia utilizada (inquéritos, publicações, projectos, legislação nacional, etc.). O 
seu objectivo é de mera orientação, demonstrando a ausência de uma definição clara e ho-
mogénea do conceito de pequena pesca costeira a nível comunitário.

(68) Este termo significa sector da pequena pesca costeira, tal como é utilizado pelo Parlamento Europeu. 
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Anexo 6: mapas —  Os portos de pesca costeira mais importantes  
dos Estados-membros do estudo

6.1. França

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.2. grécia

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.3. irlanda

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.4. itália

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.5. malta

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.6. Polónia

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.7. Portugal

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.8. Espanha

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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6.9. Reino Unido

Fonte: Compilação por país baseada no ficheiro comunitário dos navios de pesca.
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Anexo 7: mapas — áreas de dependência

7.1. França

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.2. grécia

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.3. irlanda

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.4. itália

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.5. Portugal

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.6. Espanha

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.7. Reino Unido

Fonte:  Estudos socioeconómicos regionais sobre emprego e níveis de dependência da pesca. Fevereiro 2000. 
Comissão Europeia. DG Pesca e Assuntos Marítimos. MegaPesca Lda., Portugal, em colaboração com o 
Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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Anexo 8:  Sistemas de formação nas zonas marítimas 
espanhola e portuguesa

Em anexo ao capítulo que trata da formação, seguem-se os planos de formação para as áreas 
marítimas de dois Estados-Membros incluídos no presente estudo, Espanha (Região Autó-
noma da Galiza) e Portugal.

O objectivo, neste caso, é destacar as diferenças patentes nos planos de formação aplicados 
nos dois Estados-Membros. As diferenças mais notórias são as exigências mínimas estabe-
lecidas em cada Estado-Membro para a entrada nos cursos básicos, e que apresentam uma 
diferença superior a 50 % na carga horária dos graus mais elevados do sector da pesca maríti-
ma, e as exigências impostas aos que procuram entrar para o sector (a formação mínima em 
Espanha não ultrapassa 70 horas ao passo que em Portugal não é inferior a 470 horas).
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Anexo 9: glossário de termos

O significado dos termos utilizados ao longo deste estudo deve ser conhecido para que o 
presente documento possa ser entendido. Apresentamos, por isso, seguidamente, uma lista 
dos termos com os respectivos significados.

Estes últimos foram extraídos de fontes bibliográficas bem conhecidas, mencionadas em 
notas de rodapé.

Arqueação: «A arqueação de um navio equivale à arqueação bruta tal com definida no anexo 
I da Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios» (70).

Arqueação bruta: (TB) é a medida volumétrica da capacidade do navio ao abrigo das regras 
da ITC69 (Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios) (71).

Capacidade de pesca: a arqueação de um navio em TB e a sua potência em kW (72).

Comprimento: «O comprimento de um navio corresponde ao comprimento de fora a fora, 
definido como a distância medida em linha recta da extremidade anterior da proa até à ex-
tremidade posterior da popa» (73).

Demersal: este termo abrange as espécies que vivem no fundo do mar ou próximo deste (74).

Esforço de pesca: o produto da capacidade e da actividade de um navio de pesca; em re-
lação a um grupo de navios, a soma dos esforços de pesca exercidos por todos os navios do 
grupo (75).

Exploração sustentável: a exploração de uma unidade populacional em condições não su-
sceptíveis de prejudicar o seu futuro ou de ter consequências negativas para os ecossistemas 
marinhos (76).

Nassas: trata-se de armadilhas com lastro constituídas por uma armação de madeira, plásti-
co ou metal, sobre a qual é colocada rede, colocando-se isco no interior para atrair a espécie-
alvo. As entradas são construídas de modo a que o animal tenha dificuldade em fugir, depois 
de penetrar na armadilha. Em regra, as nassas são retiradas diariamente ou de dois em dois 
dias, embora em condições meteorológicas desfavoráveis este período possa ser considera-
velmente prolongado (77).

(70) Regulamento (CEE) n.° 2930/86 do Conselho.
(71) DEFRA, 2003. «UK small cetacean by-catch response strategy».
(72) Regulamento (CE) n.° 2371/2000, artigo 3.º
(73) Regulamento (CEE) n.° 2930/86 do Conselho.
(74) DEFRA, 2003. «UK small cetacean by-catch response strategy».
(75) Regulamento (CE) n.° 2371/2000, artigo 3.º
(76) Regulamento (CE) n.° 2371/2002, artigo 2.
(77) BIM, 1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.13.
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Navio de pesca: qualquer navio equipado para exercer a exploração comercial dos recursos 
aquáticos vivos (78).

Organização profissional: organizações de produtores constituídas por pescadores e ope-
radores de aquicultura livremente associados com o intuito de adoptar medidas destinadas 
a obter as melhores condições comerciais para os seus produtos. Ocupam uma posição 
estratégica entre a produção e o mercado. Devido a essa posição privilegiada podem aplicar 
medidas tendentes a uma gestão racional dos recursos, ao aumento do valor dos produtos 
da pesca e a uma contribuição para a estabilização do mercado. As condições, a concessão e 
a retirada do reconhecimento de uma organização de produtores são analisadas no capítulo 
1 do Regulamento (CE) n.° 104/2000 (79).

Palangre: linhas fixadas no fundo do mar com anzóis com isco, que podem chegar a várias 
centenas, presos a estralhos com chumbos (80).

Pelágico: este termo abrange as espécies que se encontram principalmente em águas pouco 
profundas, entre duas águas, ou perto da superf ície do mar (81).

Pescador: qualquer pessoa que exerça a sua actividade profissional principal a bordo de um 
navio de pesca marítima em actividade (82).

Pescaria: a actividade de pesca exercida sobre uma população ou um grupo de populações 
pescadas com as mesmas artes de pesca ou o mesmo tipo de artes de pesca (83).

Porto: local com instalações que permitam amarrar navios e descarregar ou carregar mer-
cadorias, bem como fazer uma revisão adequada (84).

Potência do motor: «A potência do motor equivale ao total da potência contínua máxima 
que pode ser obtida em qualquer condição de funcionamento do navio ao nível do elemento 
de saída de cada motor e que pode servir para a propulsão do navio, através de um disposi-
tivo mecânico, eléctrico, hidráulico ou outro. No entanto, se o motor tiver um redutor in-
corporado, a potência mede-se no elemento da saída da ligação do redutor» (85).

Produtor: pessoas singulares ou colectivas que apliquem meios de produção que lhes per-
mitam obter produtos da pesca com vista à sua primeira colocação no mercado (86).

(78) Regulamento (CE) n.° 2371/2000, artigo 3.º
(79) Artigo 5.º do Regulamento (CE) n.° 104/2000, que estabelece a organização comum de mercado no sector 

dos produtos da pesca e da aquicultura.
(80) BIM,1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.13.
(81) DEFRA, 2003. «UK small cetacean by-catch response strategy». 
(82) Regulamento (CE) n.° 2792/1999, artigo 12.º, n.° 1.
(83) Artigo 1.º, decisão do Conselho, de 26 de Junho de 1997, relativa aos objectivos e às normas de execução 

para a reestruturação do sector das pescas da Comunidade, no período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 1997 e 31 de Dezembro de 2001, a fim de alcançar, numa base sustentável, o equilíbrio entre os recur-
sos e a sua exploração (97/413/CE).

(84) Directiva 95/64/CE do Conselho de Dezembro de 1995.
(85) Regulamento (CEE) n.° 2930/86 do Conselho.
(86) Regulamento (CE) n.° 104/2000, artigo 1.º
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Redes de arrasto de vara: «são as redes de arrasto mais simples, em que uma rede em forma 
de funil é mantida aberta por uma vara em aço ou madeira montada em sapatas, ou mais 
recentemente rodas de borracha pesadas. A dimensão da vara varia entre 2 metros e 12 me-
tros nos navios de grande dimensão» (87).

Segmento da frota: um grupo de navios com características f ísicas homogéneas, que utili-
zem as mesmas artes de pesca ou o mesmo tipo de artes de pesca (88).

Unidades populacionais sob pressão: são as populações sujeitas a quotas, com níveis 
baixos, que obtêm preços elevados e estão sob pressão devido à intensa concorrência que 
suscitam entre os navios.

Unidade populacional: é a parcela da população de uma espécie explorada em determinada 
zona de pesca (89).

(87) BIM,1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.11.
(88) Artigo 1.º, decisão do Conselho, de 26 de Junho de 1997, relativa aos objectivos e às normas de execução 

para a reestruturação do sector das pescas da Comunidade, no período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 1997 e 31 de Dezembro de 2001, a fim de alcançar, numa base sustentável, o equilíbrio entre os recur-
sos e a sua exploração (97/413/CE). 

(89) DEFRA, 2003. «UK small cetacean by-catch response strategy».
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