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As Organizações de Produtores na OCM dos produtos da pesca 

Sumário 
 
A organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura (OCM) é a 
primeira componente da Política Comum das Pescas (PCP). As suas possibilidades de acção 
face à crise que o sector da pesca atravessa são muito limitadas, em virtude das características 
dos mecanismos de intervenção que tem previstos e das suas reduzidas dotações financeiras. 
 
Em 2007, 59% das despesas da OCM estavam ligadas a medidas de apoio às regiões 
ultraperiféricas, e os restantes 41%, às intervenções de mercado. Entre 2001 e 2007, 36% das 
despesas incorridas com medidas de apoio às regiões ultraperiféricas foram absorvidas pela 
França, 36% por Espanha e 28% por Portugal. 
 
A OCM no sector dos produtos da pesca e da aquicultura prevê um regime de preços e 
intervenções. Este regime destina-se a regular o mercado comunitário dos produtos da pesca. 
Tem como objectivos: 

• corrigir os efeitos mais negativos da falta de ajustamento da oferta à procura; 
• estabilizar os preços com o objectivo de garantir um rendimento mínimo aos pescadores 

e 
• promover a competitividade geral da frota de pesca comunitária nos mercados mundiais. 

 
Os instrumentos das intervenções são: 

• as retiradas a nível comunitário, 
• as operações de reporte da comercialização, 
• as retiradas e reportes autónomos das organizações de produtores, que incluem 

compensações e prémios forfetários, 
• a armazenagem privada e 
• as disposições específicas para os tunídeos. 

 
Estes mecanismos de intervenção articulam-se em torno das organizações de produtores 
(OP). Estão concentradas apenas em sete Estados-Membros 85% das organizações de 
produtores (Espanha, Itália, França, Reino Unido, Alemanha, Portugal e Países Baixos). Das 
organizações de produtores, 52% concentram-se naqueles três primeiros Estados-Membros. 
Constata-se uma grande concentração das organizações de produtores num reduzido número de 
regiões. Com efeito, 51% das OP (107) concentram-se exclusivamente em 25 regiões. 
 
A maioria das organizações de produtores está associada ao âmbito da pesca local, e, em menor 
medida, à pesca costeira e à aquicultura. Todavia, importa ter presente a grande dimensão 
económica e a actividade específica das organizações de produtores que se dedicam à pesca de 
altura ou em alto mar. 
 
As despesas incorridas com as intervenções são cada vez mais reduzidas, devido 
fundamentalmente às reduções das despesas feitas com indemnizações por programas 
operacionais e com retiradas a nível comunitário. Muito embora as retiradas tenham constituído 
uma das modalidades de intervenção mais utilizadas desde a última reforma da OCM, nos 
últimos anos cederam o lugar de destaque às operações de reporte da comercialização. A curto 
prazo, o estado dos recursos haliêuticos e o aumento dos preços do combustível poderão limitar 
o recurso às intervenções da OCM. 
 
Por outro lado, em virtude de, nos últimos anos, não terem praticamente sido reconhecidas 
novas organizações de produtores, estima-se que as despesas com indemnizações 
compensatórias pelos programas operacionais sejam progressivamente reduzidas até à sua total 
supressão. 
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Entre 2001 e 2007, 31% das despesas feitas com intervenções tiveram lugar em França, 23% 
em Espanha, 14% em Portugal, 12% na Irlanda, 5% no Reino Unido e 4% na Dinamarca. 
No entanto, as despesas incorridas nos quatro Estados que mais utilizam os instrumentos da 
OCM têm, em cada um deles, características muito diferentes. 
 
O recurso às intervenções é muito intenso em França (o dobro do que o verificado em Espanha 
ou em Portugal), apresenta poucas oscilações e uma tendência crescente, a qual, no entanto, 
estagnou em 2007. Outra particularidade apresentada por França é o facto de utilizar 
praticamente todas as modalidades de intervenção, enquanto outros Estados-Membros apenas 
recorrem a algumas das modalidades. 
 
Em Espanha também se detecta essa tendência em alta, embora, historicamente, se tenham 
registado fortes oscilações. As indemnizações por programas operacionais desempenharam um 
papel relevante, embora a maioria das intervenções digam respeito ao atum, quer em forma de 
indemnizações compensatórias, quer de operações de reporte, quer ainda de armazenagem 
privada. As oscilações detectadas a nível das despesas são causadas pelas indemnizações 
compensatórias para o atum. Também se realizam algumas intervenções sob a forma de prémios 
forfetários por retiradas autónomas. 
 
Em Portugal, as despesas também são caracterizadas pela homogeneidade e pela tendência para 
o aumento. As intervenções têm como alvo os pequenos pelágicos e adquirem a forma de 
operações de reportes ou retiradas a nível comunitário. 
 
Na Irlanda, as despesas revelam uma tendência em baixa, apesar de se detectarem oscilações 
consideráveis. A maioria das intervenções corresponde a operações de reporte, que também 
estão na origem das oscilações detectadas. 
 
Outros sete Estados-Membros (Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Itália e Bélgica) 
recorrem igualmente às intervenções da OCM, muito embora as despesas no caso destes países 
sejam bastante inferiores às dos outros quatro Estados-Membros. 
 
Existem unicamente quatro organizações interprofisionais reconhecidas: Comité 
Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture, C.I.P.A. (França), INTERATÚN (Espanha), 
AQUAPISCIS (Espanha) e O.I. FILIERA ITTICA (Itália). Estas organizações interprofissionais 
têm âmbito estatal e não estão previstas regras de extensão aos não membros. 
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Acrónimos e Siglas 
 

ADSG Agrupación de Defensa Sanitario-Ganadera. (ES) 

AEOP Associação Europeia de Organizações de Produtores 

ANABAC Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores y 
Organización de Productores de Túnidos Congelados. (ES) 

ANFACO Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos. (ES) 

ANOP Association nationale des organisations de producteurs de pêche. 
(FR) 

AMOP Association méditerranéenne des organisations de producteurs. 
(FR) 

APASA Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores, OP-
14. (PT) 

ASSOITTICA ITALIA Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche. (IT) 

ATP Organización de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española. (ES) 

ATRUGAL Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha. (ES) 

ATT Association des Transformateurs de Truite. (FR) 

CEACE Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental 
Española. (ES) 

CIPA Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture. (FR) 

COOPESCAMADEIRA Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira, OP-2. (PT) 

COTRACE Asociación de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española. (ES) 

EAPO European Association of Producers Organisations 

EM Estado-Membro da União Europeia 

EUROPÊCHE Associação das Organizações Nacionais das Empresas de Pesca 
da UE 

FEAGA Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

FEDER OP.IT Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e 
dell'Acquacoltura Italiane. (IT) 

FEDOPA Fédération des organisations de producteurs de la pêche 
artisanale. (FR) 

FEICOPESCA 
Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescados y 
Mariscos. (ES) 

FEOGA Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 

FEP Fundo Europeu das Pescas 

FFA Fédération Française des Aquaculteurs. (FR) 
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FIDA Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione. (IT) 

FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi. (IT) 

FROM Fonds régional d'organisation du marché du poisson. (FR) 

OCM Organização Comum de Mercado 

OI Organização Interprofissional 

O.I. FILIERA ITTICA Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed 
acquacoltura in Italia. (IT) 

OP Organização de Produtores 

OP 42 Organización de productores de túnidos y pesca fresca de la 
provincia de Las Palmas, OP nº 42. (ES) 

OPAC Organización de Productores de Acuicultura Continental, OP nº 
47. (ES) 

OPAGAC Organización de Productores de Grandes Atuneros 
Congeladores, OP nº 1. (ES) 

OPP Organización de Productores Piscicultores. OP nº 22 (ES) 

OPTUC Organización de productores de túnidos congelados. OP nº 2, 
(ES) 

ORTHONGEL Organisation des producteurs de thon congelé. (FR) 

PCP Política Comum das Pescas  

PO Programa Operacional 

SPPA Syndicat Professionnel des Producteurs d'Aliments Aquacoles. 
(FR) 

UBOP Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche 
maritime. (FR) 
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Glossário 
 

Extensão das 
disposições 

Alargamento das regras editadas por uma OI para os não 
membros que operam na mesma zona. 
A extensão temporária das regras pode ser estabelecida por um 
Estado-Membro quando uma OI é considerada representativa da 
produção, transformação ou comercialização numa ou em várias 
regiões. 

Extensão das 
normas 

Alargamento das regras editadas por uma OP aos não membros 
que comercializam produtos na mesma zona. 
A extensão das regras pode ser estabelecida por um Estado-
Membro quando uma OP é considerada representativa da 
produção e da comercialização num ou em vários locais de 
desembarque. 

Preço de orientação 

Elemento central da OCM no que diz respeito ao regime de 
preços. É fixado pelo Conselho e é calculado com base na média 
dos preços registados nos mercados grossistas ou nos portos 
durante as três campanhas de pesca precedentes e de acordo 
com as perspectivas de evolução da produção e da procura. 

Preço de referência 

Elemento central da OCM no que diz respeito ao regime de 
trocas comerciais com países terceiros. É fixado anualmente 
pela Comissão com o objectivo de evitar perturbações no 
mercado decorrentes de ofertas procedentes de países terceiros 
a preços anormalmente baixos. 

Preço de retirada 
comunitário 

É fixado anualmente pela Comissão para cada tipo de produto e 
não deve exceder 90% do preço de orientação. É calculado em 
função da frescura, do tamanho ou da apresentação do produto. 

Programa 
Operacional 

Planeamento da campanha de pesca de uma OP. Inclui: 
• a estratégia de comercialização;  
• um plano de captura ou um plano de produção;  
• medidas preventivas de adaptação da oferta para as 

espécies cuja comercialização se depare tradicionalmente 
com dificuldades;  

• as sanções aplicáveis aos membros que infrinjam as 
decisões adoptadas. 
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1. Introdução 
 
A organização comum de mercados no sector dos produtos da pesca e da aquicultura (OCM) é a 
primeira componente da Política Comum das Pescas (PCP) e o seu único instrumento de acção 
sobre os mercados. Foi instituída em 1970 e reformada pela última vez em 20001. 
 
É muito limitada em termos de possibilidades. Os produtos frescos abrangidos pela OCM 
representam apenas 20% da totalidade da produção da pesca da União Europeia, e as despesas 
da OCM com as intervenções representam unicamente cerca de 0,6% do valor dos produtos 
frescos que abrange. 
 
A organização comum de mercado estabelece as normas comuns para a comercialização, as 
disposições relativas à informação ao consumidor e um regime de trocas comerciais com países 
terceiros. Estabelece ainda um sistema de apoio de preços baseado em mecanismos de 
intervenção, articulados em torno da figura das organizações de produtores (OP). 
 
A OCM estabelece igualmente um regime de trocas comerciais com países terceiros, que 
prevê medidas destinadas à protecção do mercado em caso de descida brusca dos preços: 

• A aplicação de medidas de salvaguarda nas trocas comerciais com países terceiros, em 
caso de graves perturbações ou de descida brusca de preços, até que essas perturbações 
ou ameaças de perturbação tenham desaparecido. 

• Condicionar a importação de alguns produtos ao respeito de um preço de referência 
fixado anualmente pela Comissão, com a finalidade de evitar perturbações do mercado 
decorrentes de ofertas procedentes de países terceiros realizadas a preços anormalmente 
baixos. 

 
Prevê igualmente medidas destinadas a assegurar o abastecimento, fundamentalmente ao sector 
da transformação, em casos de escassez de produtos no mercado: 

• A suspensão temporária total ou parcial dos direitos da pauta aduaneira comum 
para alguns produtos (escamudo do Alasca, bacalhau, hoki, surimi, etc.) com o objectivo 
de assegurar as necessidades de abastecimento da indústria transformadora comunitária. 

• A adopção, por parte do Conselho, de medidas urgentes em caso de subida dos preços e 
de dificuldades no abastecimento. 

 
Por último, a OCM contém disposições em matéria de igualdade de acesso às infra-estruturas, 
de controlo, de vigilância e aplicação. O Comité de Gestão dos Produtos da Pesca, integrado por 
representantes dos Estados-Membros, assiste a Comissão na aplicação da organização comum 
de mercado. 
 
A arquitectura da OCM no sector dos produtos da pesca é resultante, em parte, do vínculo 
estipulado pelo Tratado constitutivo entre a pesca e a agricultura. Com efeito, a OCM no sector 
dos produtos da pesca rege-se, formalmente, pelos princípios, objectivos e instrumentos da 
OCM no sector dos produtos agrícolas2. 
 
São históricas as diferenças substanciais que existem entre a actividade agrícola e a actividade 
da pesca, diferenças que, de resto, se foram acentuando com o passar do tempo. A crise que 

 
1 Regulamento (CE) nº 104/2000 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, modificado pelo Acto relativo às 

condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da República de Chipre, da República da 
Letónia, da República da Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da 
República da Eslovénia e da República Eslovaca e às adaptações dos Tratados em que se funda a União 
Europeia, e o Regulamento (CE) nº 1759/2006. 

2  Ver ANEXO I:  Base jurídica da OCM no sector dos Produtos da Pesca. Página 43. 
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afecta a actividade da pesca é decorrente de uma conjunção de factores de natureza diversa. A 
pesca é afectada pela redução das capturas, consequência da situação precária em que se 
encontram os recursos haliêuticos e das restrições de acesso a alguns destes recursos. 
 
Por outro lado, os resultados económicos da actividade da pesca têm vindo a diminuir em 
virtude do aumento dos preços do combustível e da evolução do mercado, que reflecte o 
impacto, entre outros factores, das importações provenientes de países terceiros, da 
concentração na distribuição e da redução do poder de compra dos consumidores. É evidente a 
dimensão e a velocidade da evolução da crise que afecta o sector da pesca. Entre 2005 e 2007, o 
valor dos produtos frescos abrangidos pela OCM conheceu uma redução da ordem dos 50% e as 
quantidades comercializadas sofreram uma diminuição de 60%. 
 
Enquanto os mecanismos de apoio às explorações agrícolas evoluíram de molde a se adaptarem 
a novas situações, o apoio concedido às empresas do sector da pesca não evoluiu da mesma 
forma. Em épocas de crise, é conveniente ter presente que o artigo 36º do Tratado constitutivo 
ainda pode constituir uma base jurídica para o desenvolvimento de novos instrumentos para as 
empresas afectadas negativamente por condições estruturais ou naturais e no âmbito de 
programas de desenvolvimento económico. 
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2.  As despesas comunitárias na Organização Comum de 
Mercado 

 
As intervenções da OCM são financiadas a cargo do orçamento do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA)3. Paralelamente às intervenções, o FEAGA também suporta algumas 
medidas de apoio às regiões ultraperiféricas. Em 2007, o conjunto das medidas relacionadas 
com o sector da pesca representava apenas 0,05% das despesas a cargo do FEAGA. 
 

Gráfico 1: Despesas relacionadas com a pesca a cargo do orçamento do FEAGA/FEOGA Garantia 
Milhões € 

2003 #N/A 13 10 22 44.461
2004 #N/A 14 10 24 44.761
2005 #N/A 13 16 29 48.928
2006 #N/A 13 13 26 49.865
2007 #N/A 10 14 25 49.417
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Fonte: Relatórios financeiros FEAGA/FEOGA Garantia 1974-2007. Elaboração própria 
 
Legenda: 
Ultraperiféricas 
Intervenções 
Restituições. 
 
As despesas com as restituições à exportação para os produtos da pesca conheceram um 
crescimento contínuo até 1982, ano em que representavam 41% das despesas comunitárias 
incorridas com o apoio à actividade da pesca. Este máximo coincidiu com outro máximo nas 
despesas com as intervenções. Todavia, a partir de 1985, as despesas com as restituições à 
exportação deixaram de existir. Sensivelmente metade das despesas com restituições à 
exportação concentrava-se nos Países Baixos e um quarto no Reino Unido. As restantes 
                                                 
3  Até 2005, eram financiadas a cargo do orçamento do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 

(FEOGA), Secção Garantia. Ver Regulamento (CE) nº 1290/2005 do Conselho e Regulamento (CE) nº 
1759/2006 do Conselho. 
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restituições distribuíam-se entre diferentes países, muito embora no final do referido período a 
Irlanda absorvesse uma parte cada vez maior das despesas, chegando a igualar o Reino Unido. 
 
Excluindo o pico isolado registado em 1988, as despesas do FEOGA Garantia/FEAGA com a 
pesca alcançaram um máximo em 1995. Este máximo coincidiu com o momento em que as 
capturas começaram a registar uma redução efectivamente acentuada. Posteriormente, detectou-
se uma forte redução até 1998. Na sequência da reforma de 2000, as despesas aumentaram 20%, 
aumento que se deve, praticamente em exclusivo, à evolução crescente das medidas de apoio à 
pesca nas regiões ultraperiféricas. Estas medidas compensam a redução das despesas com as 
intervenções, acentuada em 2007. 
 
Muito embora as medidas de apoio à pesca nas regiões ultraperiféricas tenham sido 
introduzidas em 1994, só no ano seguinte começaram a ganhar significado. Foram instituídas 
em 1994 como uma compensação dos custos extraordinários da comercialização dos 
cefalópodes das ilhas Canárias, no quadro do programa POSEICAN. Em 1995 foi criada uma 
compensação genérica para os custos suplementares da comercialização em França, Espanha e 
Portugal. A partir de 1999, foram consolidadas como o programa "pesca" das regiões 
ultraperiféricas. 
 
A partir de 2006, na sequência da reforma do quadro jurídico único para o financiamento das 
despesas relativas à política agrícola comum, as despesas relativas a este tipo de ajudas são 
atribuídas a acções específicas em função dos produtos em questão. Por exemplo, nos Açores, 
os pescadores beneficiam de ajudas à comercialização do atum, do peixe comercializado em 
fresco, dos pequenos pelágicos ou de espécies de águas profundas. Na Madeira, as ajudas 
destinam-se ao atum, ao peixe-espada preto ou aos produtos da aquicultura. Nas Canárias, as 
ajudas são concedidas ao atum (comercializado por via aérea ou marítima), ao gaiado 
comercializado por via marítima, à sarda, aos cefalópodes, às espécies demersais ou aos 
produtos da aquicultura. Na Guiana, estas ajudas destinam-se ao camarão e ao peixe de carne 
branca (fresco ou congelado), e Reunião é o único caso em que estas ajudas mantêm um 
carácter genérico. Em 2007, as despesas com as medidas de apoio às regiões ultraperiféricas 
ascenderam a 14,5 milhões de euros, representando 59% das despesas do FEAGA com a 
OCM no sector dos produtos da pesca. 
 
As intervenções representaram de forma constante uma parte substancial do apoio comunitário 
ao sector da pesca. Entre 1985 e 1994, constituíram o único tipo de acções a favor do sector da 
pesca financiado pelo FEOGA Garantia. Até 1994, o seu orçamento conheceu um aumento 
progressivo, registando dois picos, um em 1982, e outro em 1988, quando chegaram a absorver 
47 milhões de euros. Depois disto, as despesas diminuíram até 8 milhões de euros em 1999, para 
estabilizarem posteriormente em torno dos 13 milhões de euros. Em 2007, no entanto, as 
despesas com intervenções diminuíram até 10 milhões de euros, representando 41% das 
despesas do FEAGA com a OCM no sector dos produtos da pesca. 
 
Historicamente, a maioria das intervenções teve lugar em França, país onde, nos últimos anos, 
foram executados entre 25 e 40% das despesas. A evolução das despesas das intervenções 
demonstra a existência de três picos, em 1982, 1988 e 1994. O pico registado em 1982 ficou a 
dever-se ao facto de o final de um período de intervenções particularmente intensas em Itália 
(entre 1978 e 1982) ter coincidido com o início de outro período com as mesmas características 
no Reino Unido (entre 1982 e 1986). O pico de 1988 foi decorrente da coincidência de dois 
picos isolados que as intervenções registaram em França e em Espanha.  
 
Na sequência da reforma da OCM de 2000, os instrumentos das intervenções passaram a ser: 

• as retiradas a nível comunitário, 
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• as operações de reporte, 
• as retiradas e os reportes autónomos das organizações de produtores, que incluem 

compensações e prémios forfetários, 
• a armazenagem privada e 
• as disposições específicas para os tunídeos. 

 
As acções no âmbito de todos estes instrumentos são levadas a cabo pelas organizações de 
produtores. 
 
Muito embora as indemnizações por programas operacionais não sejam, stricto sensu, 
intervenções de mercado, incluem-se entre estas, na medida em que visam a estabilização do 
mercado, pelo menos em termos teóricos. É conveniente ter presente que, dado o carácter 
temporário das indemnizações por programas operacionais, as despesas incorridas com as 
mesmas revelam uma tendência para uma redução progressiva. Considerando ainda que o ritmo 
do reconhecimento de novas organizações de produtores é cada vez menor, o recurso a este 
instrumento tenderá a desaparecer. Com efeito, em 2007, a Dinamarca, a Irlanda, Itália e 
Portugal deixaram de receber indemnizações por programas operacionais e a Alemanha deixará 
de as receber a breve trecho. É óbvio que os novos Estados-Membros não revelam esta 
tendência generalizada. Todavia, de entre os novos Estados-Membros, apenas a Estónia, a 
Letónia e a Lituânia recebem indemnizações por programas operacionais. 
 

Gráfico 2: Despesa com intervenções da OCM no sector dos produtos da pesca e da aquicultura 
Milhões € 
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Fonte: Relatórios financeiros FEAGA/FEOGA Garantia 2001-2007. Elaboração própria 

 
Legenda: 
Retiradas a nível comunitário 
Reporte 
Retiradas e reportes autónomos OP* 
Armazenagem privada 
Disposições especiais tunídeos 
Programas operacionais. 
 
As despesas com intervenções acusam uma redução progressiva ao longo dos últimos anos, que 
se deve, principalmente, à descida das despesas com as indemnizações por programas 
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operacionais e das retiradas a nível comunitário. As despesas comunitárias com retiradas e 
reportes autónomos das OP mantêm um nível sensivelmente constante. 
 
Detectam-se, porém, aumentos nas despesas com as operações de reporte e com as despesas de 
armazenagem privada. Tudo indica que as operações de reporte alcançaram um máximo a partir 
de 2005. Por seu turno, as despesas com as operações de armazenagem privada registam os 
aumentos mais acentuados, apesar de o seu montante ser mais reduzido em termos absolutos; 
além disso, actualmente, não se detectam sinais de estabilização. 
 
Embora as retiradas a nível comunitário tenham constituído uma das modalidades de 
intervenção mais utilizadas desde a última reforma da OCM, nos últimos anos cederam o seu 
lugar de destaque às operações de reporte da comercialização. Todavia, a curto prazo, o estado 
dos recursos haliêuticos e o aumento dos preços do combustível podem limitar o recurso às 
intervenções da OCM. Por outro lado, dado que nos últimos anos não foram praticamente 
reconhecidas novas organizações de produtores, estima-se que as despesas com indemnizações 
compensatórias pelos programas operacionais sejam progressivamente reduzidas até à sua total 
supressão. 
 

Gráfico 3: Despesas com intervenções da OCM no sector dos produtos da pesca por Estado-Membro 
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Fonte: Relatórios financeiros FEAGA/FEOGA Garantia 1974-2007. Elaboração própria 
 
O gráfico anexo reflecte as despesas com as intervenções da OCM por Estado-Membro. Alguns 
dos outros Estados recorreram em larga medida às intervenções no passado, como é o caso de 
Itália no final da década de 1980. 
 
Actualmente, quatro países (França, Espanha, Portugal e Irlanda) recorrem às intervenções da 
OCM em muito maior medida do que os restantes Estados-Membros. Desta forma, a partir da 
reforma de 2000, França absorveu 31% das despesas, Espanha, 23%, Portugal, 14% e a Irlanda, 
12%. Contudo, estes quatro Estados apresentam perfis de despesa muito diferentes entre si. 
 
A França recorre muito mais às intervenções (duas vezes mais do que Espanha ou Portugal), 
apresenta poucas oscilações e detecta-se uma tendência em alta, que estagnou em 2007. Outra 
característica peculiar de França é o facto de este país utilizar praticamente todas as modalidades 
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de intervenção, contrariamente a outros Estados-Membros que apenas recorrem a algumas das 
modalidades. As modalidades de intervenção mais utilizadas em França são as retiradas a nível 
comunitário (39% das despesas médias com as intervenções 2001/2007), as compensações 
forfetárias por retiradas autónomas (15%), as indemnizações por programas operacionais (14%), 
as operações de reporte (16%), as indemnizações compensatórias para o atum (6%) e os prémios 
forfetários por retiradas autónomas (8%). 
 
Em Espanha também se observa a mesma tendência crescente. Todavia, registaram-se ao longo 
do tempo fortes oscilações. No caso espanhol, é pouco fiável utilizar médias, em virtude das 
bruscas oscilações registadas no recurso a certas modalidades de intervenção. As indemnizações 
por programas operacionais desempenharam um papel relevante, mas a maioria das intervenções 
estão associadas ao atum, tanto em forma de indemnizações compensatórias (51% da despesa 
média com as intervenções 2001/2007), de operações de reporte (23%) ou de armazenagem 
privada (4%). Com efeito, as indemnizações compensatórias para o atum é que estão na origem 
das oscilações registadas nas despesas. Foram também efectuadas algumas intervenções sob a 
forma de prémios com um valor fixado a priori por retiradas autónomas. As indemnizações por 
programas operacionais representam, desde 2001, 16% das despesas com intervenções, embora 
registem uma redução e, a breve trecho, deixarão de existir. 
 
O perfil das despesas em Portugal também regista uma tendência crescente. As intervenções 
estão orientadas para os pequenos pelágicos. 36% da despesa média das intervenções 2001/2007 
destina-se às retiradas a nível comunitário, e 46%, às operações de reporte. As indemnizações 
por programas operacionais absorvem 13% das despesas com intervenções, revelando contudo 
uma acentuada tendência para a redução, tendo desaparecido em 2007. 
 
As despesas absorvidas pela Irlanda parecem indicar uma tendência para a redução, mas 
apresentaram oscilações acentuadas. Quase todas as intervenções correspondem a operações de 
reporte, as responsáveis pelas oscilações detectadas. 
 
Outros sete Estados-Membros (Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Itália e Bélgica) 
recorrem igualmente às intervenções da OCM, muito embora as despesas efectuadas sejam 
bastante inferiores à dos outros quatro países. 
 
No Reino Unido (5% da despesa total média com as intervenções 2001/2007), as retiradas a 
nível comunitário são praticamente a única modalidade de intervenção que é utilizada. Na 
Dinamarca (4% das intervenções), o recurso às retiradas a nível comunitário representam 78% 
das despesas, e as indemnizações por programas operacionais, 17%. Mas na Alemanha (2% das 
intervenções) as indemnizações por programas operacionais são o único instrumento utilizado. 
Na Suécia (2% das intervenções), são utilizadas, praticamente em partes iguais, as retiradas a 
nível comunitário e as indemnizações por programas operacionais. Em Itália (1% das 
intervenções), as despesas estão concentradas nas indemnizações por programas operacionais, 
muito embora as operações de reporte da comercialização também tenham sido utilizadas em 
2003 e em 2004. Em 2007, desapareceram as indemnizações por programas operacionais. Os 
Países Baixos (1% das intervenções) também recorrem preferencialmente às indemnizações por 
programas operacionais, apesar de em 2004 e em 2005 terem também utilizado as retiradas a 
nível comunitário. 
 
O caso da Bélgica (1% das intervenções) é interessante, embora apresente uma despesa 
reduzida. Os prémios com um valor fixado a priori representam 53% da despesa média com as 
intervenções 2001/2007. As despesas com indemnizações por programas operacionais ascendem 
a 18%, e as retiradas a nível comunitário, a 16%. 
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Por último, a Estónia, a Letónia e a Lituânia começaram a utilizar as indemnizações por 
programas operacionais. Todavia, a Polónia, até 2007, contava com duas organizações de 
produtores que reuniam condições para apresentar e executar programas operacionais. Na 
mesma situação encontravam-se, até 2006, duas organizações de produtores na Grécia e uma 
organização de produtores em 2007. 
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3. Organizações de Produtores 
 
3.1. Natureza e actividades 
 
As organizações de produtores são agrupamentos de pescadores ou de aquicultores associados 
por iniciativa própria. Têm como objectivo melhorar as condições de venda da produção dos 
seus membros. Para esse efeito, as organizações de produtores podem levar a cabo acções de: 

• programação da produção e da adaptação à procura, em particular, através da execução 
de planos de captura; 

• promoção da concentração da oferta; 
• estabilização dos preços; 
• promoção dos modos de exploração das pescarias em prol da sustentabilidade. 

 
O reconhecimento da sua qualidade de organizações de produtores pode ser concedido pelos 
Estados-Membros aos agrupamentos que o solicitem e que cumpram determinadas condições. 
Os Estados-Membros podem ainda conceder um reconhecimento específico às organizações de 
produtores que apresentem um plano de melhoramento da qualidade dos seus produtos. 
 
No caso de uma organização de produtores ser representativa da produção e da comercialização 
num ou em vários locais de desembarque, o Estado-Membro pode conferir um carácter 
obrigatório a algumas normas dessa OP para os não membros. Esta obrigatoriedade recebe o 
nome de extensão das regras e fica restrita ao âmbito geográfico em que essa organização de 
produtores é representativa. 
 
3.2. Distribuição geográfica das organizações de produtores 
 
85% das organizações de produtores concentram-se em apenas sete Estados-Membros (Espanha, 
Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Portugal e Países Baixos). Nos três primeiros Estados-
Membros citados concentram-se 52% das organizações de produtores. 
 
Espanha é o país que conta com um maior número de organizações de produtores (43 OP, 20% 
da totalidade da UE-27). As organizações de produtores estão fortemente concentradas em 
Pontevedra (8), Corunha (5), Madrid (5), Cádiz (4), Biscaia (3), Tarragona (3) e Las Palmas (3). 
As organizações de produtores de Madrid têm, regra geral, um âmbito estatal, e agrupam 
fundamentalmente empresas que se dedicam à aquicultura ou à pesca em águas distantes. 
 
Em Itália há 34 organizações de produtores (17% da totalidade da UE- 27). As OP existem em 
maior número no litoral adriático, principalmente a norte (Veneza, Udine, Trieste e Ferrara). 
Existem três organizações de produtores, que são associações de OP ou que agrupam empresas 
de pesca em águas distantes. A uma delas (O.I. Filiera Ittica) foi igualmente reconhecido o 
carácter de organização interprofissional. 
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Tabela 1: Número de organizações por Estado-Membro 

Estado-Membro Número de Organizações de Produtores % sobre o Total 

Espanha 43 21%

Itália 32 16%

França 31 15%

Reino Unido 20 10%

Alemanha 19 9%

Portugal 14 7%

Países Baixos 11 5%

Polónia 6 3%

Suécia 6 3%

Dinamarca 4 2%

Irlanda 4 2%

Estónia 3 1%

Grécia 3 1%

Letónia 2 1%

Lituânia 2 1%

Bélgica 1 0%
 

Fonte: JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 
 
Em França (34) estão localizadas 16% das OP da UE-27. A maioria delas situa-se na orla 
atlântica, fundamentalmente nos departamentos de Finistère (7 OP), Vendée (5) e Charente 
Maritime (4). No Mediterrâneo, as OP estão concentradas nos departamentos de Hérault (3) e de 
Bouches du Rhône (2). 
 
Das 21 OP que operam na Alemanha (10% da totalidade da UE-27), 6 encontram-se em 
Mecklenburg-Vorpommern, 6 em Schleswig-Holstein, 4 em Lüneburg e 3 em Weser-Ems. O 
Reino Unido conta com 20 organizações de produtores (9% da totalidade da UE-27). Estão, na 
sua maioria, concentradas na Escócia. Em Portugal (15) encontram-se 7% das OP da UE-27 e 
nos Países Baixos 11 OP (5% da totalidade da UE-27). 
 
O número de organizações de produtores apenas faculta uma imagem parcial do papel que 
representam a nível regional. Por exemplo, as organizações de produtores de Portugal estão 
concentradas na região Centro, mas estas apenas representam 22% das embarcações da região. 
Já na região Norte estão concentrados 42% das embarcações associadas em OP em Portugal, 
representando 82% das embarcações da região. É ainda na região Norte de Portugal que se 
detecta um maior dinamismo nas organizações de produtores, que registam um notável ritmo de 
crescimento no número de navios associados. Já por outro lado, a Madeira conta unicamente 
com uma organização de produtores, mas que associa 63% das embarcações.  
 
Existe uma forte concentração das organizações de produtores num número reduzido de regiões. 
Com efeito, 51% das OP (107) concentram-se em apenas 25 regiões. 
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Gráfico 4: Distribuição geográfica das organizações de produtores (N° OP por região NUTS 3) 

 
 

Fonte: Lista de organizações de produtores reconhecidas no sector da pesca e da aquicultura, JOCE. Última 
publicação JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 
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Tabela 2 : Regiões com maior concentração de organizações de produtores 

% sobre total de OP  Regiões NUTS 3 Estado-
Membro 

N° OP 

Estado-Membro UE 

Finistère França 8 23% 3,8%

Pontevedra Espanha 8 18% 3,8%

Mecklenburg-Vorpommern Alemanha 6 29% 2,8%

Schleswig-Holstein Alemanha 6 29% 2,8%

Zeeland Países Baixos 5 45% 2,4%

Veneza Itália 5 15% 2,4%

Vendée França 5 14% 2,4%

Corunha Espanha 5 11% 2,4%

Madrid Espanha 5 11% 2,4%

Västra Götalands Län Suécia 4 67% 1,9%

Centro Portugal 4 29% 1,9%

Lueneburg Alemanha 4 19% 1,9%

Charente-Maritime França 4 11% 1,9%

Cádiz Espanha 4 9% 1,9%

Tarragona Espanha 4 9% 1,9%

Flevoland Países Baixos 3 27% 1,4%

Norte Portugal 3 21% 1,4%

East Riding & North Lincolnshire Reino Unido 3 15% 1,4%

Eastern Scotland Reino Unido 3 15% 1,4%

Highlands e Ilhas  Reino Unido 3 15% 1,4%

North East Scotland Reino Unido 3 15% 1,4%

Weser-Sem Alemanha 3 14% 1,4%

Hérault França 3 9% 1,4%

Las Palmas Espanha 3 7% 1,4%

Biscaia  Espanha 3 7% 1,4%
 

Fonte: Lista de organizações de produtores reconhecidas no sector da pesca e da aquicultura, JOCE. Última 
publicação JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 

 
As organizações de produtores estão concentradas, de igual modo, em determinados portos. 
Neste sentido, na província de Pontevedra é bem visível a concentração no porto de Vigo e na 
ria de Arosa. No departamento de Finistère, cinco das oito OP operam a partir de Quimper. Na 
região Centro (Portugal), três das cinco OP estão baseadas em Peniche. 
 
Na província de Pontevedra (Espanha), por exemplo, existem duas OP no porto de Vigo. Uma 
delas dedica-se à pesca fresca e a outra, ao peixe congelado. Nesta província existem quatro 
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organizações de produtores que se dedicam à aquicultura: uma delas produz mexilhão no âmbito 
regional; outra produz marisco e dedica-se à aquacultura em água de mar a nível provincial; uma 
terceira produz ostras no âmbito regional e a quarta, ostra e amêijoa. Existe, paralelamente, uma 
OP de palangreiros e outra de pescado fresco que opera no porto de Marín. 
 
Os requisitos mínimos impostos à actividade das organizações de produtores faz com que a 
eventual criação de novas OP apenas seja possível no caso de serem encontrados nichos 
geográficos ou relativos a produções específicas. Acontece que os nichos geográficos tendem a 
esgotar-se, e o fraccionamento em produções específicas também se encontra limitado. Por 
outro lado, é sempre difícil ocupar o lugar deixado por organizações de produtores às quais foi 
retirado o reconhecimento, sobretudo em épocas de crise. 
 
As organizações de produtores tal como previstas pela OCM não são os únicos actores 
intervenientes na organização da produção. Parte das funções atribuídas às organizações de 
produtores eram desempenhadas tradicionalmente pelas confrarias de pescadores. Em Espanha 
registou-se um desenvolvimento mais acentuado das organizações de produtores nos sectores 
com necessidades específicas, como a aquicultura ou a pesca de altura. Não havendo vantagens 
claras no reconhecimento enquanto organização de produtores, a inércia levou, por vezes, a 
optar pelas estruturas existentes, o que evita encargos administrativos adicionais. 
 
3.3. Tipos de organizações de produtores 
 
A regulamentação distingue seis âmbitos de actividade para as organizações de produtores: 
aquicultura, pesca costeira, pesca em alto mar, pesca de altura, pesca local e outros tipos de 
pesca. Como é lógico, algumas organizações de produtores exercem a sua actividade em vários 
âmbitos. 
 
Tendo em conta o número de organizações de produtores, a maior concentração verifica-se no 
âmbito da pesca local, e, em menor medida, nos âmbitos da pesca costeira e da aquicultura. 
Além disso, existem 19 organizações de produtores reconhecidas que desenvolvem a sua 
actividade no domínio da pesca costeira e da pesca local e outras 11, no domínio da pesca de 
altura, costeira e local. A pesca de altura e a pesca em alto mar contam com um número menor 
de organizações de produtores, mas a dimensão das empresas associadas é muito maior. 
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Tabela 3: Organizações de produtores por domínio de actividade 

 Pesca 
Local 

Pesca 
Costeira 

Aquicultura Pesca de 
Altura 

Pesca 
em alto 

mar 

Outras Vários 
âmbitos 

Total % Total 

Bélgica   1 1 0%

Dinamarca   1 3 4 2%

Alemanha 9 8 1 2 1  21 10%

Estónia   3 3 1%

Espanha 2 2 12 3 8 1 16 44 21%

Grécia 3   3 1%

França 2  1 1 7 24 35 17%

Irlanda 2 1 1 1 5 2%

Itália 19 5 2 4 4 34 17%

Letónia   2  2 1%

Lituânia   2 2 1%

Países 
Baixos 

2  5 4 11 5%

Polónia   1 5 6 3%

Portugal 8 1 5 15 7%

Suécia 2  1 3 6 3%

Reino Unido 5 8 6 1  20 9%

TOTAL 54 25 19 15 11 16 71 211 100%

% Total 26% 12% 9% 7% 5% 8% 33% 100%  
 

Fonte: Lista de organizações de produtores reconhecidas no sector da pesca e da aquicultura, JOCE. Última 
publicação JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 

 
Quase todas as organizações de produtores que desenvolvem a sua actividade no domínio da 
aquicultura (12 das 19 OP, 63%) foram reconhecidas por Espanha. Cinco delas têm a sua sede 
social na Galiza. 
 
Algumas organizações de produtores de determinados países apresentam peculiaridades por 
razões históricas, que se traduzem em diferenças consideráveis a nível do funcionamento e da 
utilização dos instrumentos da OCM nesses Estados-Membros. É o caso dos "Fundos 
Regionais do Mercado de Peixe" em França. Existem actualmente três: 

• Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne (FROM Bretagne), 
• Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Nord (FROM Nord) e 
• Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Sud-Ouest (FROM Sud-

Ouest). 
 
Estas foram as três primeiras organizações de produtores reconhecidas em França, em 1971, 
com vocação de intervenção dos mercados. 
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Existiu, por outro lado, o "Fonds d'organisation du marché de l'Aquitaine pour la 
conchyliculture (FOMA)", reconhecido em 1980, e ao qual foi retirado o reconhecimento 
como OP em 1998. 
 
Por outro lado, as OP podem ser reconhecidas como organizações de produtores individuais ou 
como associações de organizações de produtores. O Regulamento (CE) n° 2318/2001 estabelece 
que as associações de organizações de produtores devem representar, pelo menos, 20% da 
produção nacional do seu sector de actividade. 
 
Encontram-se presentemente reconhecidas oito associações de organizações de produtores, 
das quais três desenvolvem a sua actividade nos âmbitos da pesca de altura, costeira e local. 
As três são reconhecidas pela França e são elas: 

• Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale FEDOPA, (1991). 
• Association méditerranéenne des organisations de producteurs AMOP, (1995). 
• Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime UBOP, (1996). 

 
Existe outra organização de produtores, a "Association nationale des organisations de 
producteurs de pêche" (ANOP), que foi criada, reunindo os critérios de associação, mas que 
acabou por conservar unicamente o reconhecimento como organização de produtores. Em 
França havia, inicialmente, duas associações de organizações de produtores, a FEDOPA e a 
ANOP. Quinze organizações de produtores eram membros da FEDOPA e dez, da ANOP. As 
organizações de produtores do litoral mediterrânico, embora tivessem sido numa primeira fase 
membros da FEDOPA ou da ANOP, acabaram por se federar na AMOP. De igual modo, três 
organizações de produtores da Bretanha, membros da FEDOPA, tornaram-se membros da 
UBOP. 
 
Outras três associações agrupam organizações de produtores da pesca costeira. Uma delas foi 
reconhecida em Itália (Associazione Produttori Pesca fra Pescatori ed Armatori della Piccola 
Pesca PORTO SAN GIORGIO) em 2004 e duas, na Alemanha: 

• Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH (1972). 
• Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter und Küstenfischer Mecklenburg -

Vorpommern (1993). 
 
Espanha reconheceu, em 2006, uma associação de organizações de produtores da aquicultura 
(Organización de Productores de ADSG Atrugal OPP-64). A Atrugal é um agrupamento de 
defesa sanitária e de produção animal (ADSG) de Piscicultura Continental e uma associação 
sem fins lucrativos de âmbito regional (Galiza). Tem associados 25 viveiros que representam 
70% da produção de aquicultura continental galega (40% da produção espanhola). Visa dois 
objectivos principais: 

• Estabelecer um programa sanitário comum e 
• Promover a truta da Galiza 

 
No que diz respeito à pesca local, Itália reconheceu, em 2001, uma associação de organizações 
de produtores (Associazione di Organizzazioni di Produttori «FEDER OP.IT»). São suas 
associadas 29 organizações de produtores e representa cerca de 20% da produção de pesca 
italiana. Tem uma forte representatividade na pesca de atum-rabilho com cerco e de pequenos 
pelágicos no Adriático, e uma representatividade um pouco inferior na pesca de atum-rabilho 
com palangre. Em 2002, o FEDER OP.IT participou na criação da organização interprofissional 
O.I. FILIERA ITTICA4.  

 
4 Ver 4.4. O.I. FILIERA ITTICA. Página 25. 
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3.4. O reconhecimento das organizações de produtores e retirada 
do reconhecimento 

 
O Regulamento (CE) n° 2318/20015 da Comissão estabelece as disposições de aplicação do 
Regulamento (CE) n° 104/2000 do Conselho no que diz respeito ao reconhecimento das 
organizações de produtores. Este Regulamento estabelece condições em relação a uma 
actividade económica suficiente no seu âmbito geográfico de acção:  

• 20% do número total de navios ou comercialização de 15% da produção total da zona 
para as espécies incluídas no objecto de reconhecimento ou 

• Comercialização de 30% da produção total de um mercado ou porto importante da 
referida zona. 

• Se o âmbito geográfico exceder o de uma região, devem comercializar mais de 4% da 
produção nacional. 

• No caso de organizações de produtores aquícolas, devem comercializar pelo menos 20% 
do valor da produção nacional das espécies incluídas no objecto de reconhecimento. 

 
As primeiras organizações de produtores foram reconhecidas ainda na década de 1970, mas foi 
em 1986 que se registou um reconhecimento maciço. Este pico deve-se ao reconhecimento de 
42 organizações de produtores no ano da adesão às Comunidades Europeias de Espanha (31 
OP, 19 das quais existem na actualidade) e de Portugal (11 OP, 8 das quais ainda existem). 
 

Gráfico 5 : Reconhecimento das organizações de produtores 
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Fonte: Lista de organizações de produtores reconhecidas no sector da pesca e da aquicultura, JOCE. Última 
publicação JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 

 
Posteriormente, o reconhecimento das organizações de produtores registou aumentos periódicos. 
Estes ciclos caracterizam-se por registarem valores mínimos nos anos imediatamente anteriores 
e imediatamente posteriores às sucessivas reformas da OCM, muito embora não correspondam a 
um comportamento uniforme em todos os Estados-Membros. Pelo contrário, devem-se a vagas 

                                                 
5 JO L 313 de 30 de Novembro de 2001. 
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de reconhecimentos de organizações de produtores em diferentes Estados-Membros, que 
tiveram lugar em datas diferentes. 
 
Neste contexto, paralelamente a alguns reconhecimentos isolados, destacam-se 6 
reconhecimentos na Alemanha em 1992, 7 em França entre 1996 e 1997, 11 em Espanha entre 
2001 e 2003, 27 em Itália entre 2001 e 2006 e 4 na Polónia em 2005. 
 
Por outro lado, observa-se também o desaparecimento de organizações de produtores, que pode 
dever-se quer a dinâmicas empresariais que se prendem com a crise que o sector das pescas 
atravessa, quer a alterações nas condições previstas na regulamentação aplicável. Todavia, não é 
fácil determinar as causas da retirada do reconhecimento. A regulamentação comunitária em 
vigor não exige aos Estados-Membros que comuniquem as razões da retirada do 
reconhecimento, razão pela qual estes se limitam a comunicar a lista das OP às quais foi retirado 
o reconhecimento. 
 
Independentemente das razões subjacentes à retirada do reconhecimento, é conveniente ter em 
conta um factor que poderia denominar-se falta de maturidade da organização de produtores. 
Das organizações de produtores às quais foi retirado o reconhecimento, 23% contavam com esse 
reconhecimento por um período inferior a cinco anos e 21% contavam com o reconhecimento 
por um período entre seis e dez anos. A retirada do reconhecimento é, por conseguinte, mais 
frequente nas organizações de produtores que não tiveram tempo para consolidar as suas 
estruturas organizativas ou comerciais. Pode encontrar-se um bom exemplo da falta de 
maturidade quando se registam reconhecimentos maciços. É o caso das 31 OP reconhecidas em 
Espanha no ano da adesão deste país à CE: 32% das organizações reconhecidas em 1986 
perderam o seu reconhecimento num período inferior a cinco anos. 
 
Por vezes, dá-se o caso de se depositarem demasiadas expectativas no reconhecimento de uma 
organização de produtores. Quando se verifica que a organização de produtores não satisfaz 
completamente essas expectativas criadas ou que os custos do seu funcionamento superam os 
proveitos, a organização de produtores pode deixar de cumprir as suas obrigações ou, 
inclusivamente, dissolver-se. Este factor pode intervir na falta de maturidade, mas pode também 
ser determinante perante crises graves, como aquela que o sector da pesca atravessa há vários 
anos. 
 
Existem, no entanto, casos de retirada do reconhecimento independentemente do tempo de vida 
da organização de produtores. Por esta razão, importa ter também em conta o envelhecimento 
das organizações de produtores, que pode dever-se a uma diversidade de factores, desde a 
obsolescência das infra-estruturas, a falta de respostas para a crise que afecta o sector da pesca, a 
não adaptação a novas situações do mercado ou a problemas surgidos com a passagem 
geracional em certas comunidades piscatórias. 
 
As retiradas do reconhecimento registam, normalmente, um ritmo moderado, à razão de uma ou 
duas por ano, mas, por vezes, registam-se verdadeiras vagas de retiradas do reconhecimento. 
 
Na primeira metade da década de 1990, e em particular entre 1991 e 1992, assistiu-se a uma 
primeira vaga de casos de retiradas do reconhecimento. Entre 1991 e 1996 foi retirado o 
reconhecimento a 23 organizações de produtores: dez francesas, dez espanholas e três alemãs. 
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Gráfico 6: Retirada do reconhecimento das organizações de produtores 
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Fonte: Lista de organizações de produtores reconhecidas no sector da pesca e da aquicultura, JOCE. Última 
publicação JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 

 
Por outro lado, em 2000 teve início o processo mais severo de retiradas do reconhecimento, que 
foi muito acentuado até 2003, embora se tenham detectado picos em 2005 e 2007. As 
informações relativas a 2008 correspondem ao primeiro semestre, mas demonstram que este 
processo ainda não está concluído. 
 
Na Alemanha foi retirado o reconhecimento a cinco organizações de produtores em 2000, em 
Espanha, a três em 2000 e a mais três em 2001. No ano 2000, na Grécia, foi retirado o 
reconhecimento a duas das cinco organizações de produtores existentes. Por seu turno, em Itália 
foi retirado o reconhecimento a quatro organizações de produtores em 2001, a cinco em 2002 e a 
três em 2007. 
 
As razões subjacentes à retirada do reconhecimento às organizações de produtores poderiam 
constituir uma fonte valiosa de informação sobre a situação do sector, do peso administrativo 
que representa o reconhecimento de uma OP e as vantagens decorrentes do mesmo, da 
constituição do reconhecimento em situações mais ou menos justificadas em certas regiões ou, 
inclusivamente das possibilidades de melhoramento da regulamentação em vigor. 
 
Nos termos da regulamentação, os Estados-Membros são obrigados a comunicar à Comissão 
unicamente o nome das organizações de produtores às quais foi retirado o reconhecimento, pelo 
que não é fácil ter acesso às razões dessa retirada. Para as conhecer, é necessário pesquisar os 
diários oficiais de cada Estado, ou, em certos Estados-Membros, nos jornais oficiais regionais 
para os quais as competências do reconhecimento foram transferidas. 
 
A publicação das razões subjacentes à retirada do reconhecimento está muito longe de ser 
homogénea. Em relação a alguns casos não foi possível encontrar a publicação da retirada do 
reconhecimento nos diferentes diários oficiais. Por outro lado, em casos como França e a 
Comunidade Autónoma da Andaluzia, apenas é comunicada publicamente a retirada do 
reconhecimento sem circunstanciar as razões. No outro extremo, por exemplo, encontra-se a 
Administração Central espanhola, cujas resoluções descrevem exaustivamente as razões, a base 
jurídica e o processo da retirada do reconhecimento. 
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Até à sua derrogação em 20016, o reconhecimento das OP e a sua retirada estavam previstos no 
Regulamento (CE) nº 2939/94. Em particular, as condições para a retirada do reconhecimento 
foram reforçadas nas modificações introduzidas em 1996, no Regulamento (CE) nº 2939/947. 
 
O Regulamento (CE) n° 1762/96 estabeleceu, no respeitante às produções aquícolas, que a 
actividade económica é estimada suficiente se a organização de produtores escoar, pelo menos, 
25% das quantidades totais produzidas e estabeleceu a obrigatoriedade por parte dos Estados-
Membros de revogar o reconhecimento sempre que se registe o incumprimento de comunicação 
das informações necessárias à missão de controlo (anteriormente a comunicação de informação 
era unicamente uma possibilidade que os Estados-Membros podiam utilizar). Por outro lado, 
estipulou que as organizações de produtores reconhecidas antes de 1 de Janeiro de 1995 devem 
satisfazer as exigências estabelecidas no citado Regulamento até, o mais tardar, 31 de Dezembro 
de 1999. 
 
Como consequência desta medida, uma parte das retiradas do reconhecimento como OP em 
2000 e 2001 é consequência da "regularização" das organizações de produtores reconhecidas 
antes de 1 de Janeiro de 1995. 85% das organizações de produtores às quais foi retirado o 
reconhecimento desde 2000 (46 de 54 OP) tinham sido reconhecidas antes de 1995. 
 
Isto leva a concluir, por conseguinte, que um número significativo das 23 retiradas do 
reconhecimento de organizações de produtores realizadas entre 2000 e 2001 deve-se às 
modificações introduzidas pelo Regulamento (CE) n° 1762/96 da Comissão. Seis delas tiveram 
lugar na Alemanha, seis em Espanha e cinco em Itália. 
 
Das 54 organizações de produtores às quais foi retirado o reconhecimento desde 2000, 37 
desenvolviam a sua actividade no domínio da pesca costeira ou local. Seis destas OP tinham 
obtido o reconhecimento nos cinco anos precedentes. 

 
6 Regulamento (CE) n° 2318/2001 da Comissão de 29 de Novembro de 2001. 
7 Regulamento (CE) n° 1762/96 da Comissão de 11 de Setembro de 1996. 
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Gráfico 7: Organizações de produtores às quais foi retirado o reconhecimento desde 2000 

 
 

Fonte: Lista de organizações de produtores reconhecidas no sector da pesca e da aquicultura, JOCE. Última 
publicação JOCE 2008/C 163/05. Elaboração própria. 

 
Observa-se uma relativa concentração regional das organizações de produtores às quais foi 
retirado o reconhecimento. Sete das organizações de produtores às quais foi retirado o 
reconhecimento na Alemanha desde o ano 2000 tinham a sua sede social em Schleswig-
Holstein. Em Portugal, as retiradas concentram-se no Alentejo. Em Espanha, na Galiza e na 
Andaluzia Ocidental e, em Itália, no Sul do Adriático. 
 
Em França, as retiradas do reconhecimento estão muito pouco concentradas em termos 
temporais. Com efeito, a maioria das retiradas registaram-se ao longo de mais de uma década, 
entre 1989 e 2000. O caso da Suécia é igualmente particular, porque depois da retirada de uma 
OP em 2007, foi reconhecida outra com a mesma direcção e a mesma actividade: a aquicultura. 
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3.5. Instâncias representativas das OP a nível comunitário 
 
Em 1980 foi constituída a Associação Europeia de Organizações de Produtores 
(AEOP/EAPO), uma associação sem fins lucrativos. Os seus estatutos prevêem que a AEOP 
coopere e se associe a qualquer grupo ou iniciativa que persiga os mesmos objectivos. 
 
Tem por objectivos: 

• favorecer as relações entre as organizações de produtores europeias e resolver, através da 
realização de reuniões frequentes, os problemas ligados à comercialização dos produtos 
da pesca na Europa; 

• gerir os recursos haliêuticos de forma conjunta e contribuir para a aplicação de medidas 
de controlo desta gestão; 

• adaptar e harmonizar as normas comuns no sector da pesca; 
• aplicar o princípio de "extensão das regras"; 
• coordenar a acção com as organizações de produtores da Comunidade; 
• promover a consulta comum entre as diferentes estruturas profissionais; 
• obter o reconhecimento da Comunidade Económica Europeia enquanto representante 

oficial das organizações de produtores europeias; e, de forma mais genérica, 
• promover a harmonia e o desenvolvimento das acções levadas a cabo pelas organizações 

de produtores.  
 
Trinta organizações de produtores estão associadas na AEOP. Os países com uma maior 
representação são o Reino Unido (7 OP), França (6 OP) e a Irlanda (4 OP). Tanto a Dinamarca 
como os Países Baixos contam com três organizações de produtores associadas, Espanha e a 
Suécia, com duas, e a Alemanha, a Polónia e a Bélgica apenas têm uma OP associada. 
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4. Organizações Interprofissionais 
 
Os agrupamentos que associem representantes dos sectores da produção, da comercialização e 
da transformação podem solicitar aos Estados-Membros o seu reconhecimento enquanto 
organizações interprofissionais. Este reconhecimento pode ser concedido pelos Estados-
Membros sob a supervisão da Comissão. Para o reconhecimento de uma organização 
interprofissional serão avaliadas as acções que a mesma tem previstas. 
 
À semelhança das organizações de produtores, a regulamentação prevê uma extensão das 
disposições adoptadas pelas organizações interprofissionais para os agentes que não sejam 
membros. Uma organização interprofissional pode solicitar a extensão das suas regras nos casos 
em que é considerada representativa dos sectores da produção, comercialização ou 
transformação de um determinado produto. Neste caso, um Estado-Membro pode determinar a 
obrigatoriedade, durante um período limitado, de certas regras aplicáveis aos produtores que não 
sejam membros que operam na mesma zona. 
 
Pode solicitar-se a extensão das regras que incidam sobre: informação relativa à produção e ao 
mercado, normas de produção mais estritas do que as normas comunitárias e nacionais, 
elaboração de contratos-tipo compatíveis com a regulamentação comunitária ou com as normas 
de comercialização. 
 
Presentemente, existem apenas quatro organizações interprofissionais reconhecidas. 
 

Tabela 4. Organizações Interprofissionais reconhecidas 

Organização Interprofissional Estado-Membro Actividade Data do 
reconhecimento 

Comité Interprofessionnel des Produits 
de l'Aquaculture 

C.I.P.A. 

França 
(Paris) 

Piscicultura 24.7.1998 

INTERATÚN Espanha 
(Vigo, 
Pontevedra) 

Atum destinado à 
indústria 
transformadora 

26.7.2001 

AQUAPISCIS Espanha 
(Madrid) 

Piscicultura 
continental (truta) 

27.8.2002 

Organizzazione Interprofessionale della 
Filiera Pesca ed acquacoltura in Italia 

O.I. FILIERA ITTICA 

Itália 
(Roma) 

 27.8.2002 

Fonte: JOCE C 85 2007 de 19 de Abril 2007 
 
Estas quatro organizações interprofissionais têm âmbito estatal e não prevêem medidas de 
extensão aos não membros. 
 
É conveniente recordar que, há oito anos, a versão espanhola do Regulamento (CE) difere 
substancialmente das restantes versões linguísticas8. Nestas últimas versões linguísticas do 
Regulamento, para que uma organização interprofissional seja reconhecida, é preciso cumprir 
uma série de acções "numa ou várias regiões da Comunidade". Contudo, na versão 
espanhola exige-se que essas acções se realizem em "dos o más regiones de la Comunidad" 
(duas ou mais regiões da Comunidade). Esta divergência impõe às organizações 
interprofissionais espanholas exigências adicionais comparativamente às que são impostas nos 
outros países da União Europeia. 
 

                                                 
8 Ver 7. Diferenças entre as versões linguísticas do Regulamento (CE) nº 104/2000. Página 41. 
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4.1. Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture (CIPA) 
 
O CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture) agrupa as organizações 
profissionais representativas da aquicultura francesa. Os produtores estão representados através 
da FFA (Fédération Française des Aquaculteurs), os transformadores, através da ATT 
(Association des Transformateurs de Truite), e o SPPA (Syndicat Professionnel des Producteurs 
d'Aliments Aquacoles) representa os fabricantes de produtos alimentares. 
  
Prossegue os seguintes objectivos: 

• Contribuir para as boas relações entre as diferentes estruturas profissionais. 
• Facultar instrumentos de análise do mercado aos agentes do sector. 
• Contribuir para a implementação de programas de investigação. 
• Favorecer acções que visem a melhoria da qualidade dos produtos. 
• Desenvolver acções de informação sobre o sector piscícola. 
• Promover os produtos procedentes da aquicultura francesa. 
• Prever a evolução da aquicultura sustentável no que diz respeito a: 

− Aquicultura sustentável (ambiente, alimentação, instalações). 
− Segurança alimentar. 

• Representar o sector nos fóruns nacionais, europeus e internacionais 
 
4.2. INTERATÚN 
 
A Interatún é formada pelas quatro organizações empresariais mais representativas do sector 
atuneiro: a ANFACO (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos), a FEICOPESCA (Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescados y Mariscos), a OPAGAC (Organização de 
Produtores de Grandes Atuneros Congeladores) e a ANABAC (Asociación Nacional de Buques 
Atuneros Congeladores y la Organização de Produtores de Túnidos Congelados). 
 
Os objectivos da Interatún são: 

• Levar a cabo acções susceptíveis de contribuir para um melhor conhecimento, uma 
maior eficiência e uma maior transparência do mercado do atum para fins industriais. 

• Melhorar a qualidade dos produtos 
• Optimizar a gestão das campanhas de pesca com vista a equilibrar a oferta e a procura. 
• Promover programas de I&D que incentivem a inovação dos derivados do atum. 
• Promover o atum, as suas conservas e outros derivados. 
• Promover acções de informação dirigidas aos consumidores. 
• Manter o contacto com a distribuição e com associações de consumidores com o 

objectivo de melhorar o conhecimento da cadeia comercial e melhorar o seu 
ordenamento. 

• Levar a cabo acções que visem uma melhor defesa do ambiente. 
• Desenvolver acções susceptíveis de permitir uma adaptação permanente às exigências do 

mercado. 
 
A sua actividade centra-se na realização de diferentes campanhas de promoção e de estudos 
como: 

• Situação da denominação Atum Albacora em conserva no mercado espanhol.           
• Situação da utilização de proteína hidrolisada nas conservas de Atum comercializadas 

em Espanha. 
• Frota e indústria. Situação e perspectivas de futuro na UE e no mundo.    
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• A incidência da utilização de diferentes óleos de cobertura e proteínas exógenas na 
qualidade nutricional e comercial das conservas de atum. 

• Teor de ácidos gordos Omega 3 nas diferentes espécies de tunídeos, na perspectiva da 
uma eventual introdução de informação nutricional na rotulagem.  

• Análise da diferença de custos nos processos de captura e transformação do atum entre 
navios atuneiros e empresas conserveiras espanholas e estrangeiras não comunitárias. 

• Análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) do sector 
atuneiro espanhol.  

• Qualidade das conservas de tunídeos procedentes do sudeste asiático comercializadas na 
União Europeia.   

 
4.3. AQUAPISCIS 
 
O âmbito de acção da Aquapiscis é a aquicultura continental em Espanha; associa 92% da 
produção e 91% da transformação. 
 
No que diz respeito à produção, associa duas organizações de produtores: a OPAC 
(Organización de Productores de Acuicultura Continental, OP nº 47) e a OPP (Organización de 
Productores Piscicultores, OP nº 22). A transformação e a comercialização são representadas 
pela CEACE (Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental Española), 
pela COTRACE (Asociación de Transformadores y Comercializadores de Acuicultura 
Continental Española) e pela ATP (Organización de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española). 
 
Tem por objectivos: 

• Desenvolver e aplicar a Norma de Qualidade da Truta Espanhola. 
• Desenvolver a comercialização conjunta e a adaptação do produto transformado à 

procura do mercado. 
• Garantir a Segurança Alimentar, aplicando controles de rastreabilidade ao conjunto da 

produção. 
• Desenvolver acções de promoção genérica da truta. 
• Promover programas de I&D em apresentações de terceira geração. 
• Melhorar as condições do mercado, favorecendo o acesso a novos sectores. 
• Assegurar condições ambientais satisfatórias na produção. 

 
4.4. O.I. FILIERA ITTICA 
 
Na O.I. Filiera Ittica estão associadas as seguintes OP:  

• Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e dell'Acquacoltura Italiane 
(FEDER OP.IT); 

• Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche (ASSOITTICA ITALIA); 
• Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE/Confcommercio) e 
• Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione (FIDA/Confcommercio) 

 
Participam nesta organização interprofissional dez organizações de produtores de quatro regiões 
(Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche). Embora tenha âmbito estatal, a 
maior parte da produção é procedente das regiões do norte do Adriático. 
 
Prossegue os seguintes objectivos: 

• Contribuir para a melhoria do conhecimento da produção e da transparência do 
mercado. 
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• Facultar informação pontual aos consumidores, estabelecendo uma comunicação mais 
directa. 

• Melhorar a rastreabilidade e a rotulagem dos produtos da pesca. 
• Promover métodos e instrumentos para melhorar a qualidade e a valorização dos 

produtos da pesca. 
• Promover uma pesca e uma comercialização responsáveis, satisfazendo as exigências 

dos consumidores. 
• Organizar campanhas de promoção. 
• Fazer a gestão das marcas registadas. 
• Aplicar normas em matéria de segurança alimentar. 
• Aplicar contratos no sector.  

 
Tem registada uma marca comercial, "Filiera Ittica", reservada às organizações de produtores 
aderentes a esta organização interprofissional e às empresas do sector da comercialização e da 
transformação que comercializam os seus produtos ou que tenham celebrado um acordo de 
comercialização com as organizações de produtores suas associadas. Esta marca está presente 
fundamentalmente no circuito da grande distribuição. 
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5. Regime de preços e intervenções 
 
A OCM no sector dos produtos da pesca e da aquicultura prevê um regime de preços e 
intervenções. Este regime destina-se a regular o mercado comunitário dos produtos da pesca. 
Tem por objectivos: 

• corrigir os efeitos mais negativos do desequilíbrio entre a oferta e a procura; 
• estabilizar os preços com vista a assegurar um rendimento mínimo aos pescadores e 
• promover a competitividade geral da frota de pesca comunitária nos mercados mundiais. 

 
O regime de preços é aplicável a alguns produtos, e constitui um conjunto de mecanismos de 
intervenção financeira articulados em torno de um preço de orientação, que é fixado pelo 
Conselho, e é calculado com base na média dos preços verificados nos mercados grossistas ou 
nos portos durante as três campanhas de pesca anteriores, tendo em conta as perspectivas de 
evolução da produção e da procura. 
 

Gráfico 8: Evolução dos preços de orientação para as principais espécies objecto de retirada. 2001=100 
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Anchoa (Engraulis spp.)

 

Fonte: Jornais Oficiais das Comunidades Europeias. Elaboração própria 
 
Legenda:  
Sardinha (Sardina pilchardus) 
Arenque (Clupea harengus) 
Arinca (Melanogrammus aeglefinus) 
Escamudo (Pllachius virens) 
Sarda (Scomber scombrus) 
Anchova (Engraulis spp). 
 
5.1. Retiradas a nível comunitário 
 
Um desses mecanismos de intervenção que visam assegurar um rendimento mínimo aos 
pescadores são as retiradas. As organizações de produtores podem retirar os produtos do 
mercado sempre que os preços desçam abaixo do preço de retirada comunitário, que é fixado 
anualmente pela Comissão para cada um dos produtos e que não deve exceder 90% do preço de 
orientação. É calculado em função da frescura, do tamanho ou da apresentação do produto. 
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Perante uma descida dos preços, se foram accionados os mecanismos de intervenção e as 
organizações de produtores procederem a uma retirada, os seus membros podem receber uma 
indemnização. Para que o peixe retirado definitivamente do mercado possa beneficiar de uma 
compensação financeira, devem cumprir-se algumas condições: 

• o preço de retirada aplicado pelas OP deve ser idêntico ao preço de retirada comunitário, 
sendo admitida uma margem de tolerância de 10%; 

• os produtos retirados devem estar em conformidade com as normas de comercialização e 
apresentar um grau de qualidade suficiente; 

• o preço de retirada deve ser aplicado durante toda a campanha de pesca em relação a 
cada categoria de produtos em causa. 

 
O destino dos produtos retirados do mercado não deve interferir com a comercialização normal 
dos produtos em questão. Por exemplo, os produtos retirados podem ter como destino obras de 
beneficência, o fabrico de rações ou ter fins não alimentares. 
 
A OCM estabelece uma lista de 26 produtos susceptíveis de serem objecto de retiradas. De uma 
forma geral, as quantidades retiradas são reduzidas em relação a todas as espécies, mas, e apesar 
de também revelarem uma tendência para a redução, a maior parte das quantidades retiradas 
corresponde a sardinha (Sardina pilchardus). Em 2002 e 2003 registou-se um volume 
relativamente elevado de retiradas de arinca (Melanogrammus aeglefinus) e, entre 2003 e 2005, 
de arenque (Clupea harengus). 
 

Gráfico 9: Retiradas. Quantidades retiradas por espécie. 
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Fonte: Comissão. Elaboração própria 
 
Legenda:  
Sardinha  
Arenque  
Arinca  
Escamudo 
Sarda 
Anchova 
Outros. 
 

PE 408.926 28



As Organizações de Produtores na OCM dos produtos da pesca 
 
O valor das capturas destas espécies é, no entanto, muito variável. Entre 2005 e 2007, o valor 
das capturas de sardinha representou apenas 4% do valor das capturas das espécies susceptíveis 
de ser objecto de retiradas, mas representaram 55% das retiradas no mesmo período. 
 

Tabela 5: Participação das principais espécies no valor da totalidade das capturas das espécies 
susceptíveis de ser objecto de retiradas. 2005-2007. 

Espécie Participação 

Sardinha (Sardina pilchardus) 4% 

Arenque (Clupea harengus) 5% 

Arinca (Melanogrammus aeglefinus) 3% 

Escamudo (Pollachius virens) 2% 

Sarda (Scomber scombrus) 8% 

Anchova (Engraulis spp.) 3% 

Outras espécies 75% 

Fonte: Comissão. Elaboração própria 
 
Desde a última reforma da OCM, as despesas com retiradas alcançaram um máximo de 5,1 
milhões de euros em 2003 e 2004, anos em que as despesas com retiradas representaram, 
respectivamente, 41% e 37% das despesas totais com intervenções. Depois desta data, as 
despesas conheceram uma redução substancial. Em 2007, as despesas com retiradas ascendeu a 
1,5 milhões de euros, representando apenas 14% da totalidade das despesas com intervenções. 
 

Gráfico 10: Retiradas: Despesas por Estado-Membro 
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Fonte: Relatórios financeiros FEAGA/FEOGA Garantia 1974-2007. Elaboração própria 
 
A maior parte das despesas com retiradas é feita em França (43% da totalidade das despesas 
desde a última reforma). Nos últimos anos, além de França, as retiradas apenas têm tido 
expressão significativa em Portugal, que absorveu 18% da totalidade das despesas com 
retiradas após a reforma. 
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Paralelamente ao seu grande volume, as retiradas em França apresentam outras características 
peculiares que as distinguem das retiradas realizadas nos restantes Estados-Membros. Na 
maioria dos países, as retiradas concentram-se num número reduzido de espécies. Por exemplo, 
90% das retiradas realizadas em Portugal correspondem à sardinha; os outros 10%, à sarda. Na 
Dinamarca, o arenque é a espécie objecto de mais de 75% das retiradas. Nestes países não são 
realizadas retiradas para os restantes produtos constantes do anexo I. Nos dois casos citados, as 
retiradas devem-se, não tanto a uma compartimentação de mercados, mas a uma concentração 
temporária e geográfica da produção, que excede a capacidade de absorção do sector da 
transformação. 
 
Em França, apesar de as retiradas incidirem maioritariamente sobre a sardinha (60% do volume 
total), realizam-se todos os anos retiradas de todos os produtos, à excepção de alguns 
crustáceos e do bacalhau. Com efeito, nos últimos três anos em França as retiradas ultrapassam a 
totalidade dos restantes Estados-Membros da União Europeia no que diz respeito à melga 
(Squalus acanthias), à pata-roxa (Scyliorhinus spp.), ao badejo (Merlangius merlangus), à 
cavala (Scomber japonicus), à anchova (Engraulis spp.), à solho-legítima (Pleuronectes 
platessa), à pescada (Merluccius merluccius), ao atum-voador (Thunnus alalunga) e ao choco 
(Sepia officinalis e Rossia macrosoma). Trata-se de 9 produtos de um total de 26 produtos 
susceptíveis de serem objecto de retiradas. 
 
A produção francesa relativa a este conjunto de nove produtos representa 0,3% da produção 
comunitária. Em virtude da posição geográfica central que este país ocupa e da sua proximidade 
com os países que registam um consumo considerável, é difícil entender a razão da necessidade 
de retirar certos produtos, tendo em conta a integração dos mercados da União Europeia. 
 
São evidentes as dificuldades com que se deparam algumas produções que registam problemas 
gerais ou que registam uma concentração espacial ou temporária que não é consentânea com a 
procura, não podendo, por isso, ser absorvida. É porventura o caso da produção de sardinha em 
Portugal, que representa um terço da produção comunitária ou da produção de arenques na 
Dinamarca, que ultrapassa 60% da produção da União Europeia. 
 
Se nos centrarmos na situação de algumas unidades populacionais, esta situação torna-se 
ainda mais difícil de explicar. Por exemplo, nos últimos anos, a França envidou consideráveis 
esforços de negociação com vista a obter possibilidades de pesca de anchova no Golfo da 
Biscaia, tendo, no entanto, procedido a retiradas desta espécie nesse mesmo período. 
 
Por último, é conveniente recordar que, há oito anos, a versão espanhola do Regulamento (CE) 
difere substancialmente das outras versões linguísticas9. Nestas versões linguísticas do 
Regulamento estabelece-se que as organizações de produtores podem conceder aos seus 
membros uma indemnização pelas quantidades retiradas do mercado dos vinte produtos 
enumerados nas partes A e B do Anexo I e que podem concedê-la pelas quantidades retiradas 
do mercado dos restantes produtos da pesca. A versão espanhola, porém, estabelece que as 
organizações de produtores devem conceder aos seus membros uma indemnização pelas 
quantidades retiradas do mercado de qualquer produto da pesca. Esta divergência impõe às 
organizações de produtores espanholas exigências adicionais comparativamente às que são 
impostas aos outros países da União Europeia. 

 
9 Ver 7. Diferenças entre as versões linguísticas do Regulamento (CE) nº 104/2000. Página 41. 
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5.2. Operações de reporte 
 
Existe ainda a possibilidade de os produtos que contam com preços de retirada serem 
transformados e armazenados para o consumo humano, caso sejam especialmente aptos para 
serem comercializados depois de passar por esses processos, garantindo-se a sua qualidade. Os 
métodos de transformação autorizados são o congelamento, a salga, a secagem, a colocação em 
escabeche, a cozedura e a pasteurização. Estes processos podem ser combinados com o corte em 
filetes ou em pedaços ou o descabeçamento. O período mínimo de armazenagem é de cinco dias. 
 
Existe um limite para o montante da ajuda ao reporte, e não pode exceder o montante estimado a 
priori das despesas técnicas das operações indispensáveis à transformação e à armazenagem, 
acrescido das despesas financeiras. 
 
As despesas com operações de reporte aumentaram progressivamente desde a última reforma da 
OCM. Em 2007, chegaram a ascender a 46% das despesas incorridas com intervenções. 
 

Gráfico 11: Despesas com operações de reporte 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ill

. €

ES
FR
IE
IT
PT

Fonte: Relatórios financeiros FEAGA/FEOGA Garantia 1974-2007. Elaboração própria 
 
Entre 2002 e 2005, a Irlanda absorveu uma parte considerável das despesas, mas estas 
conheceram uma redução considerável em 2006, e foi inexistente em 2007. Por seu turno, desde 
2003 as despesas com operações de reporte conheceu um aumento em Espanha, Portugal e em 
França. Itália recorreu, de forma muito tímida, às operações de reporte em 2003 e 2004. 
 
5.3. Retiradas e reportes autónomos das organizações de 

produtores 
 
O regime comunitário de preços de retirada não abrange todos os produtos da pesca, quer por a 
produção comunitária destes produtos ser demasiado baixa, quer por existirem grandes 
disparidades de preços nos diversos Estados-Membros ou regiões. Alguns destes produtos 
desempenham, no entanto, um papel muito importante nas receitas dos produtores a nível 
regional ou local. 
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Para estes produtos, as retiradas e os reportes autónomos prevêem uma ajuda às retiradas 
permanentes ou provisórias realizadas pelas organizações de produtores. Trata-se de ajudas 
forfetárias, que devem respeitar determinadas condições: 

• Os preços aplicados são fixados de forma autónoma pelas organizações de produtores. 
• As quantidades elegíveis para a ajuda forfetária não podem exceder 10% das quantidades 

dos produtos em causa colocadas à venda durante a campanha. 
• As quantidades objecto da retirada autónoma não podem exceder 5% das quantidades 

dos produtos em causa colocadas à venda durante a campanha. 
 
A despesa média anual com retiradas e reportes autónomos ascende a 1,6 milhões de euros, 
representando 12% das despesas totais com intervenções. As compensações forfetárias 
absorvem 60% das despesas com intervenções autónomas, e os prémios forfetários, 40%. 
 
As retiradas e reportes autónomos têm lugar principalmente em França, país que absorveu 64% 
das despesas com este tipo de intervenções desde a última reforma da OCM. Outros países como 
Espanha, Portugal ou a Bélgica recorrem igualmente às intervenções autónomas, embora de 
forma não comparável com a França. A Irlanda, por seu turno, utiliza estas intervenções de 
uma forma irregular. Não as utilizou em 2003, 2006 nem em 2007, mas já as despesas em 2002 
e 2004 foram consideráveis (1 e 0,3 milhões de euros, respectivamente). 
 
5.4. Armazenagem privada 
 
Certos produtos congelados a bordo dos navios não podem ser escoados no mercado ao preço de 
venda comunitário fixado pela Comunidade antes do início de cada campanha de pesca. Estes 
produtos podem beneficiar da ajuda à armazenagem privada se forem retidos temporariamente 
do mercado e armazenados durante um período mínimo de cinco dias, garantindo-se o respeito 
pelas normas de qualidade. 
 
A ajuda à armazenagem privada não pode ser concedida a quantidades que excedam 15% das 
quantidades anuais dos produtos em causa colocados à venda pela organização de produtores. O 
montante da ajuda à armazenagem privada é fixado antes do início de cada campanha de pesca, 
tendo em conta as despesas técnicas e financeiras da armazenagem dos produtos congelados. 
 
As ajudas à armazenagem privada foram utilizadas unicamente em Espanha para o atum 
congelado, tendo, no entanto, alcançado um volume significativo só em 2006 e em 2007 
(300 mil e 400 mil euros, respectivamente), anos em que a armazenagem privada representou 
10% e 12% da totalidade das despesas com intervenções em Espanha, sendo responsável, em 
grande medida, pelo aumento detectado. 
 
5.5. Disposições específicas para os tunídeos 
 
Estão previstas certas disposições específicas da organização comum de mercados para o atum 
destinado à indústria conserveira.  
 
O Conselho fixa um preço de produção comunitário para as diversas espécies de tunídeos, 
cujo cálculo se baseia no preço médio nos mercados grossistas ou nos portos das três campanhas 
de pesca precedentes. 
 
As organizações de produtores podem beneficiar de uma indemnização compensatória sempre 
que o preço de venda médio do atum registado no mercado comunitário e o preço de importação 
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se situem simultaneamente a um nível inferior a 87% do preço no produtor comunitário. O 
montante da indemnização compensatória é fixado pela Comissão. 
 
Estas indemnizações compensatórias têm consequências orçamentais muito irregulares. 
Enquanto em 2001 representaram 48% da totalidade das despesas com intervenções, não foram 
utilizadas nem 2003, nem em 2004. Por outro lado, em 2002 representaram 18% das despesas, e 
14% em 2006. 
 
O carácter errático das despesas deve-se, em primeiro lugar, ao sistema que determina a ajuda e 
as quantidades máximas elegíveis para a ajuda. Acresce o facto de que a regulamentação é 
publicada no ano seguinte àquele a que as indemnizações dizem respeito, e, por vezes, num 
dado ano concentram-se as indemnizações correspondentes a um ou a dois exercícios anteriores. 
Por exemplo, em 2005, foram publicados os regulamentos das indemnizações de 2004 e de parte 
de 2003, e estas indemnizações foram pagas a cargo do orçamento de 2006. Com efeito, estas 
indemnizações deixaram de existir desde 2004, na medida em que as previstas para 2007 
ascenderiam a um máximo de 116 euros10.  
 
Esta indemnização compensatória pode ser concedida para os produtos de três espécies de atum: 
atum-voador (Thunnus alalunga), atum albacora (Thunnus albacares) e gaiado [Euthynnus 
(Katsuwonus) pelanos]. Desde 2001, no entanto, 91% da totalidade das indemnizações estavam 
previstas para o atum albacora e 9%, para o gaiado. 
 
Existem seis organizações de produtores que poderiam beneficiar destas indemnizações: 

• OPAGAC. Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores 
OPP-1. Madrid, Espanha. 

• OPTUC. Organización de productores de túnidos congelados OPP-2. Bermeo, Biscaia, 
Espanha. 

• OP 42. Organización de productores de túnidos y pesca fresca de la provincia de Las 
Palmas OPP-42. Arrecife de Lanzarote, Las Palmas, Espanha. 

• ORTHONGEL. Organisation des producteurs de thon congelé. Concarneau, Finistère, 
França. 

• APASA. Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores OP-14. Ponta 
Delgada, Açores, Portugal. 

• COOPESCAMADEIRA. Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira OP-2. 
Funchal, Madeira. Portugal. 

 
As quantidades elegíveis são calculadas em função das quantidades produzidas nas três 
campanhas de pesca precedentes. Desde 2001, apenas se fixaram quantidades elegíveis para a 
OPAGAC, a OPTUC e a ORTHONGEL. Consequentemente, esta modalidade de 
intervenções só foi utilizada por Espanha e França. 
 
 
 

                                                 
10  Regulamento (CE) n° 1537/2007 da Comissão de 20 de Dezembro de 2007, JOCE L 337 de 21 Dezembro de 

2007. 
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Gráfico 12: Distribuição por OP das indemnizações à transformação de atum. Total 2001-2007 

OPAGAC; 19%

OPTUC; 52%

ORTHONGEL; 29%

 
 

Fonte: Jornais Oficiais das Comunidades Europeias. Elaboração própria. 
 
Considerando o montante máximo das indemnizações entre 2001 e 2007, 52% corresponderiam 
à OPTUC, 29% à ORTHONGEL e 19% à OPAGAC. O atum albacora representa praticamente 
a totalidade da produção da OPTUC e da ORTHONGEL. Todavia, o gaiado representa 
praticamente um quarto da produção da OPAGAC. 
 
A OPAGAC e a OPTUC estão integradas na organização interprofissional Interatún, 
reconhecida em Espanha. 
 
5.6. Indemnizações por programas operacionais 
 
A planificação da produção e da comercialização das organizações de produtores é feita através 
dos programas operacionais. Esta programação da campanha inclui: 

• a estratégia de comercialização para adaptar o volume e a qualidade da oferta às 
exigências do mercado; 

• um plano de captura ou um plano de produção, em função da actividade exercida pela 
OP; 

• medidas preventivas de adaptação da oferta para as espécies cuja comercialização 
enfrente dificuldades; 

• sanções aplicáveis aos membros que infrinjam as normas da OP. 
 
Os programas operacionais não são intervenções directas sobre o mercado, embora se espere 
que tenham um efeito indirecto. Por esta razão, na presente nota são analisados no contexto do 
conjunto das intervenções de mercado. 
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Para facilitar as actividades de planificação da produção e da comercialização, os membros 
podem conceder uma indemnização às organizações de produtores, durante um período 
limitado de cinco anos, por um montante fixado em função das espécies. No quadro do Fundo 
Europeu das Pescas, os Estados-Membros podem ainda conceder uma ajuda adicional às 
organizações de produtores. Esta ajuda adicional está prevista para acções de melhoria da 
comercialização do pescado e do equilíbrio entre a oferta e a procura. 
 
As despesas comunitárias com indemnizações por programas operacionais conheceu uma 
redução progressiva a partir 2003, ano em que as despesas alcançaram um valor máximo de 3,5 
milhões de euros, representando 27% da totalidade das despesas com intervenções no sector da 
pesca. Todavia, em 2007, as despesas conheceram uma redução até 0,6 milhões de euros (6% 
das intervenções), o que se ficou a dever ao facto de haver cada vez menos organizações que 
ainda não esgotaram o período máximo de cinco anos no decurso do qual podem beneficiar de 
indemnizações para compensar os custos resultantes da obrigação dos programas operacionais. 
 
Mas a retirada do reconhecimento da qualidade de organizações de produtores também teve um 
papel na redução das despesas. Efectivamente, seis das 54 OP às quais foi retirado o 
reconhecimento desde 2001 tinham sido reconhecidas durante os cinco anos precedentes. 
 

Gráfico 13: Despesas a cargo do FEAGA com indemnizações por programas operacionais 
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Fonte: Relatórios financeiros FEAGA/FEOGA Garantia 1974-2007. Elaboração própria 
 
A maior parte das despesas com indemnizações para compensar os custos dos programas 
operacionais desde a última reforma da OCM foi absorvida por França e Espanha. As despesas 
efectuadas em Portugal ou na Alemanha foram aproximadamente metade das realizadas nos 
dois primeiros países citados. As despesas nos Países Baixos, em Itália, na Suécia e na 
Dinamarca foram ainda menores. 
 
Em virtude da evolução observada no reconhecimento de organizações de produtores, as 
despesas com indemnizações para compensar os custos com programas operacionais destinam-
se a desempenhar um papel simbólico no conjunto da OCM. 
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Os programas operacionais poderiam, no entanto, desempenhar um papel, tendo em conta a 
crise que o sector da pesca atravessa, para o que seria necessário reformular as condições de 
concessão das indemnizações e as acções previstas para os tornar mais atraentes e assegurar a 
sua continuidade. 
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6. Posições do Parlamento Europeu e do Conselho na última 
reforma da OCM 

 
6.1. Alterações do Parlamento Europeu incluídas no Regulamento 

(CE) nº 104/2000 
 
De acordo com as alterações adoptadas no relatório A5-0067/1999, os Estados-Membros são 
obrigados a adoptar todas as medidas necessárias para sancionar as infracções às disposições 
previstas para a comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura. De igual modo, o 
sistema de compensação financeira para as retiradas do mercado dos produtos do Anexo I foi 
simplificado. 
 
No que diz respeito às organizações de produtores, foram incluídos expressamente os produtos 
da aquicultura nos planos de melhoria da qualidade e nos programas operacionais. Por outro 
lado, abriu-se a possibilidade de os Estados-Membros concederem ajudas complementares para 
todas as acções realizadas pelos profissionais e para as acções de promoção e de procura de 
novos escoamentos. Todavia, para as poder aceitar, o Conselho eliminou a indemnização 
complementar no âmbito dos contratos de pré-venda. 
 
6.2. Alterações do Parlamento Europeu não incluídas no 

Regulamento (CE) nº 104/2000 
 
A maioria das alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu não foram incluídas no 
Regulamento do Conselho. Desta forma, no que diz respeito às normas de comercialização e 
informação aos consumidores não foram incluídas no Regulamento do Conselho as alterações 
com as quais se propunha:  

• A inclusão das algas entre os produtos da pesca. 
• A criação de um laboratório de referência de «poluentes bióticos e abióticos de produtos 

transformados da pesca e da aquicultura». 
• A inclusão do tipo de arte utilizada, o tamanho mínimo legal na zona de captura e o 

calibre, na informação ao consumidor. 
• A criação de um vínculo entre as denominações comerciais e as condições de utilização, 

no respeito da Directiva 79/112/CEE. 
• A aplicação de um tratamento normativo específico para as denominações de qualidade 

dos produtos da pesca, não sujeito às considerações tidas em conta no âmbito agrícola. 
Esta alteração foi inscrita nos planos de melhoria da qualidade das organizações de 
produtores. 

 
No que diz respeito às Organizações de Produtores, o Conselho não adoptou alterações com as 
quais se propunha: 

• A inclusão das disposições para a expulsão ou o abandono voluntário dos produtores de 
uma organização de produtores. 

• A necessidade de uma decisão fundamentada para que a Comissão pudesse declarar nula 
a extensão de regras. 

• Relativamente aos Programas operacionais: 
 Aplicação de um tratamento específico para os programas operacionais no âmbito 

da aquicultura com sanções por incumprimento dos planos de previsões de 
comercialização. 
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 Inclusão do valor da produção juntamente com o número de navios entre os 
critérios de cálculo da ajuda transitória adicional à execução dos programas 
operacionais. 

 
O Conselho não aceitou qualquer das alterações que diziam respeito às Organizações e 
Acordos Interprofissionais, que incidiam sobre: 

• A retirada do reconhecimento após concertação com os Estados-Membros. 
• A definição dos critérios através do quais a Comissão pode opor-se ao reconhecimento 

pelo procedimento do comité de gestão. 
 
As alterações que se referiam ao regime de preços e que não foram adoptadas pelo Conselho 
propunham: 

• O cálculo do preço de orientação com base nas 5 últimas campanhas de pesca e não em 
3, eliminados o mais elevado e o mais reduzido. 

• Um aumento dos limiares de redução da compensação por retiradas. 
• A inclusão da esterilização nos métodos de transformação elegíveis para a ajuda ao 

reporte. 
• Um aumento de 5% a 7% das quantidades elegíveis para a ajuda às Organizações de 

Produtores que efectuarem retiradas autónomas. 
• Um aumento de 15% a 20% das quantidades máximas elegíveis à ajuda à armazenagem 

privada. 
 
Para o atum destinado à indústria transformadora, o Parlamento Europeu propôs um 
aumento do limiar de desencadeamento de 85% para 91% do preço no produtor comunitário, 
mas o Conselho procedeu a um aumento de apenas 87%. 
 
No regime aduaneiro, a maioria das alterações do Parlamento Europeu centraram-se na 
suspensão autónoma dos direitos da pauta aduaneira comum das matérias-primas destinadas à 
indústria transformadora. Definiam-se as condições exigíveis para essa suspensão. Com base 
nesses critérios, o Conselho deveria decidir a suspensão por maioria qualificada. Propunha-se, 
assim, a supressão do Anexo no qual se enumeram as medidas de suspensão. 
 
Por outro lado, propunha-se o estabelecimento de preços de referência vinculados às medidas de 
estabilização dos mercados. O Conselho não adoptou nenhum destes aspectos. 
 
Por último, o Parlamento Europeu propôs que as regras de aplicação da Organização Comum 
dos Mercados fossem adoptadas no Conselho por maioria qualificada e por proposta da 
Comissão. O Conselho manteve, porém, o procedimento do comité de gestão. 
 
6.3. Modificações feitas pelo Conselho sob proposta da Comissão  
 
O Conselho, além de ter adoptado um número muito reduzido das alterações do Parlamento 
Europeu, introduziu outras modificações. 
 
Em relação aos princípios gerais, o Conselho substituiu o conceito de “equilíbrio dos recursos e 
dos ecossistemas marinhos” pelo conceito de “sustentabilidade” nos objectivos das 
Organizações de Produtores e das Organizações Interprofissionais. Por outro lado, o Conselho 
suprimiu as listas de portos e mercados representativos das medidas do regime de preços, do 
atum destinado à indústria transformadora e dos preços de referência do regime aduaneiro. 
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O Conselho introduziu muito poucas modificações relativamente às normas de 
comercialização e informação aos consumidores. Estabeleceu-se a obrigatoriedade de os 
Estados-Membros notificarem a Comissão da lista de denominações comerciais e de 
reconhecerem as denominações repertoriadas por outros Estados-Membros na mesma língua. 
 
As modificações relativas às Organizações de Produtores foram muito numerosas. Visavam: 

• A obrigatoriedade da aplicação das medidas de regulação do esforço de pesca além das 
medidas relativas às quotas de capturas. 

• A supressão da necessidade de os controlos se efectuarem em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 2847/93 (Regime de controlo aplicável à PCP). 

• A necessidade de reconhecimento específico para ser elegível à ajuda transitória à 
execução dos planos de melhoria da qualidade (60%, 50% e 40%). 

• No que diz respeito à extensão das regras. 
 A inclusão de uma margem de tolerância de 10% nos preços 
 A limitação a um âmbito regional 

• No que diz respeito aos programas operacionais. 
 A limitação a uma série de espécies. 
 A substituição de um “plano de previsões” por uma “estratégia” de 

comercialização. 
 A necessidade de aprovação pelas autoridades dos Estados-Membros. 
 A inclusão das possibilidades de revisão. 
 A substituição da supressão das ajudas por um regime de redução das ajudas em 

caso de não aplicação. 
 No respeitante à ajuda transitória adicional à execução dos programas operacionais. 

 Transferência das ajudas para o âmbito estatal. 
 Na aquicultura, cálculo da ajuda com base na representatividade. 
 Supressão da indemnização complementar por contratos de pré-venda. 

 
O Conselho introduziu ainda várias modificações na proposta no que diz respeito às 
Organizações e Acordos Interprofissionais: 

• A inclusão da promoção entre as acções. 
• A substituição do termo “discriminação” por “não aplicação de condições diferentes a 

transacções equivalentes com outros parceiros comerciais, que os coloquem em posição 
concorrencial desvantajosa”. 

• No relativo à extensão dos acordos. 
 A supressão da protecção das denominações de origem, marcas de qualidade e 

indicações geográficas. 
 A obrigatoriedade de uma comunicação prévia à Comissão. 
 A criação de procedimentos de suspensão e anulação. 

 
Relativamente ao regime de preços, o Conselho introduziu as seguintes modificações: 

• Supressão do limite inferior do preço de retirada. 
• Compensação financeira pelas retiradas. 

 Inclusão da proibição de captura nos casos em que uma organização não tem de 
aplicar os preços de retirada comunitários. 

 Limiares mais elevados para espécies pelágicas. 
 Supressão do segmento intermédio e ligeiras modificações nos limiares e 

montantes. 
• Possibilidade de medidas excepcionais se se verificar uma séria perturbação do mercado. 
• Redução das quantidades máximas elegíveis à ajuda ao reporte de 20% a 18%. 
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7. Diferenças entre as versões linguísticas do Regulamento 
(CE) nº 104/2000 

 
Em 2007, e no decurso da elaboração por parte do Departamento Temático B de uma nota 
precedente11, detectou-se que a versão espanhola do Regulamento (CE) nº 104/2000 
apresentava, pelo menos, duas diferenças substanciais relativamente a outras versões 
linguísticas. Verificou-se que as versões francesa, inglesa, italiana e portuguesa do citado 
Regulamento têm conteúdos similares em relação a estas duas questões e que todas elas diferem 
da versão espanhola. Verificou-se igualmente que não se procedeu a modificações em relação a 
estes pontos nos sete anos que decorreram desde a entrada em vigor do Regulamento. 
 
A primeira delas diz respeito à alínea d) do nº 1 do Artigo 13º, relativo às “Condições, 
concessão e retirada do reconhecimento às organizações interprofissionais”. Nas primeiras 
versões linguísticas citadas do Regulamento, para reconhecer uma organização interprofissional, 
exige-se que seja levada a cabo uma série de acções “numa ou várias regiões da 
Comunidade”. Todavia, na versão espanhola exige-se que essas acções sejam realizadas em 
“dos o más regiones de la Comunidad” (duas ou mais regiões da Comunidade). 
 
A segunda diferença encontra-se no nº 1 do Artigo 17º, relativo ao “Regime dos preços”. Nas 
primeiras versões linguísticas citadas do Regulamento, estipula-se que as organizações de 
produtores devem conceder uma indemnização aos seus membros pelas quantidades retiradas 
do mercado dos vinte produtos enumerados nas partes A e B do Anexo I e que podem 
concedê-la pelas quantidades retiradas do mercado dos outros produtos. Todavia, a versão 
espanhola estabelece que as organizações de produtores devem conceder aos seus membros 
uma indemnização pelas quantidades retiradas do mercado de qualquer produto da pesca. 
 
Ao finalizar a presente nota, nos finais Setembro de 2008, a versão espanhola do Regulamento 
(CE) 104/2000 ainda não foi objecto de rectificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 A reforma da Organização Comum de Mercado no sector dos produtos da pesca de 2000. PE 379.225. 
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ANEXO I:  Base jurídica da OCM no sector dos Produtos da 
Pesca 

 
A base jurídica da OCM no sector dos Produtos da Pesca é constituída pelos artigos 26º, 36º 
e 37º do Tratado constitutivo da Comunidade Europeia (versão consolidada Amesterdão). 
 
O artigo 26º introduz o respeito pela união aduaneira no contexto da livre circulação de 
mercadorias, através da fixação pelo Conselho, por maioria qualificada e sob proposta da 
Comissão, dos direitos da pauta aduaneira comum. 
 
O artigo 36º incide sobre as regras da concorrência, estabelecendo analogias com a agricultura. 
Prevê a possibilidade de o Conselho autorizar a concessão de auxílios: 

a) para a protecção de explorações em situação desfavorável devido a condições 
estruturais ou naturais; 

b) no âmbito de programas de desenvolvimento económico. 
 
As referidas ajudas devem perseguir os objectivos fixados no artigo 33º: 

a) incrementar a produtividade agrícola, fomentando o progresso técnico, 
assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização 
óptima dos factores de produção, designadamente da mão-de-obra; 

b) assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, 
designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na 
agricultura; 

c) estabilizar os mercados; 
d) garantir a segurança dos abastecimentos; 
e) assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. 

 
O artigo 37º estabelece as condições para substituir as organizações nacionais de mercado pela 
organização comum prevista no nº 1 do artigo 34º. 
 
Por seu turno, o artigo 34º cria uma organização comum dos mercados agrícolas que, segundo 
os produtos, assumirá uma das formas seguintes: 

a) regras comuns em matéria de concorrência; 
b) uma coordenação obrigatória das diversas organizações nacionais de mercado; 
c) uma organização europeia de mercado. 

 
Entre os instrumentos à disposição da OCM, o artigo 34º cita as regulamentações dos preços, 
subvenções tanto à produção como à comercialização dos diversos produtos, medidas de 
armazenamento e de reporte, e mecanismos comuns de estabilização das importações ou das 
exportações. 
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