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A Pesca na Croácia 

Sumário 
 
Os números oficiais relativos à produção da pesca na Croácia devem ser vistos com alguma 
prudência, na medida em que o sistema de obtenção de estatísticas apresenta deficiências, em 
virtude da "pesca de subsistência", actividade para a qual foram concedidas 13 000 licenças,; da 
inexistência de declarações de desembarque e de notas de venda, bem como da inexistência de 
um sistema de recolha de dados com base nos diários de bordo susceptível de serem utilizados 
como forma de verificação cruzada. Acresce ainda que as estatísticas croatas apenas 
contemplam as capturas realizadas no interior das suas águas jurisdicionais, pelo que as capturas 
realizadas na Zona de Protecção Ecológica e das Pescas (ZERP) ou noutras águas não têm 
reflexo nas estatísticas. 
 
A pesca na Croácia é, essencialmente, uma pesca artesanal. Esta actividade contribui para o PIB 
em cerca de 0,25% (aproximadamente 56 milhões de euros) e gera cerca de 20 000 empregos. 
São, no entanto, numerosas as localidades dependentes da actividade da pesca, que se localizam 
na costa e, principalmente, nas ilhas. A pesca, a aquicultura e a transformação dos produtos da 
pesca estão concentradas nas ilhas (cerca de 70%). O desenvolvimento do turismo e da 
aquicultura veio, no entanto, reduzir a dependência em relação à actividade da pesca em certas 
regiões. 
 
A pesca marítima é responsável por 66% da produção total do sector, e a pesca fluvial por 9%, 
sendo a aquicultura responsável por 25% da totalidade da produção. A aquicultura marinha e, 
em particular, a exploração piscícola de atum rabilho conheceram um grande desenvolvimento 
nos últimos anos. A exploração de atum rabilho representa uma parte substancial da actividade 
económica da pesca, designadamente das exportações. O atum rabilho representa 54% da 
produção da aquicultura marinha e mais de 60% do seu valor, sendo responsável, por outro lado, 
por mais de 70% do valor das exportações dos produtos da pesca. A pesca de pequenos 
pelágicos está também dependente da exploração de atum rabilho, na medida em que uma parte 
das capturas se destina à alimentação do atum. 
 
A frota de pesca croata é composta, na sua maioria, por navios de pequenas dimensões e é uma 
frota bastante envelhecida e obsoleta. Todavia, a frota atuneira croata é uma das mais 
importantes do Mediterrâneo, revelando sinais de sobredimensionamento comparativamente à 
quota para a pesca de atum rabilho fixada pela ICCAT. 
 
A gestão dos recursos haliêuticos é levada a cabo por um vastíssimo número de organismos 
competentes, detectando-se, por vezes, uma duplicação de algumas competências. Há alguns 
aspectos da cooperação vertical e horizontal destes organismos competentes a aperfeiçoar. 
 
O desenvolvimento do sector da pesca é entravado por infra-estruturas deficientes e pela falta de 
investimento nas actividades produtivas, quer na frota, quer na aquicultura ou ainda no sector da 
transformação. É, no entanto, a nível das infra-estruturas (portos e mercados), que apresentam 
graves deficiências, que esta falta de investimento é mais acentuada. Os portos de pesca e os 
pontos de desembarque existentes são insuficientes, o que constitui uma grave lacuna. Observa-
se ainda a falta de instalações frigoríficas nos navios e portos, com repercussões ao longo de 
todo o circuito comercial. A comercialização depara-se com um sector da transformação pouco 
desenvolvido, composto praticamente na sua totalidade por empresas de pequenas dimensões, 
equipadas com tecnologia obsoleta. Apesar de as ilhas acusarem uma dependência em relação à 
actividade da pesca, as infra-estruturas necessárias registam um ritmo de desenvolvimento muito 
lento. 
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Há uma grande procura potencial no mercado croata de produtos da pesca. É possível aumentar 
a procura interna, e o turismo veio criar um mercado importante. Por outro lado, o mercado 
comunitário, que é deficitário destes produtos, abre também possibilidades adicionais, desde que 
se respeitem as regras e normas comunitárias. Todavia, estas oportunidades podem ser 
desperdiçadas devido a infra-estruturas deficientes e à falta de organização que caracteriza o 
circuito comercial. A comercialização está confrontada com problemas de outro tipo, 
designadamente o escasso desenvolvimento de associações e cooperativas, o que se deve a uma 
resistência a qualquer tipo de associativismo, mais patente na população mais envelhecida.  
 
Algumas questões relacionadas com a pesca constituíram um entrave ao processo de adesão da 
Croácia à União Europeia, designadamente a declaração da Zona de Protecção Ecológica e das 
Pescas (ZERP) e as divergências entre a Croácia e a Eslovénia no tocante à delimitação do 
espaço marítimo na Baía de Piran. 
 
Estimava-se, inicialmente, que a adesão tivesse lugar em 2010. Todavia, após a vitória do "não" 
irlandês no referendo sobre o Tratado de Lisboa, os calendários do alargamento correm o risco 
de sofrerem alterações substanciais. A Croácia apresentou a sua posição negociadora no capítulo 
das pescas em 26 de Setembro de 2008. 
 
A Comissão identificou vários pontos débeis na gestão dos recursos haliêuticos por parte da 
Croácia. A gestão da frota naquele país apresenta também certas deficiências em relação ao 
direito comunitário, designadamente a inexistência de um sistema de entrada/saída compatível 
com o sistema vigente na União Europeia. Além disso, a Croácia deveria registar progressos 
substanciais a nível da inspecção e do controlo, das acções estruturais e dos auxílios estatais. 
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1. Enquadramento Geográfico 
 
A Croácia está situada na margem oriental do Mar Adriático. A Noroeste delimita com os 
Alpes; a Leste, com a planície da Panónia e as margens do Danúbio. A zona central é 
atravessada pelos Alpes Dináricos, pelo que apresenta uma topografia muito variada. O relevo é 
plano próximo da fronteira com a Hungria e acidentado, junto da costa adriática, sendo a altitude 
máxima de 1830 metros. O clima é mediterrânico na costa, com Verões quentes e Invernos 
temperados. No interior, o clima é continental, com Verões quentes e Invernos frios. 
 
A superfície total é de 56 542 km2, sendo 128 km2 formados por água. Tem uma costa com 
5 835 km: 1 777 km de costa continental, e 4 058 km de costa correspondente às ilhas. 
 
A Croácia conta, ao longo do seu litoral, com cerca de 1 185 ilhas, ilhéus e recifes. As ilhas têm 
uma forma alongada e são paralelas à costa, formando canais. Por esta razão, a linha de base 
está muito afastada da costa continental, e as águas interiores têm uma superfície de 30 073 km2. 
As suas águas territoriais estendem-se até às 12 milhas marítimas e a sua plataforma continental 
até uma profundidade de 200 metros ou até à profundidade de exploração. 
 
Tem 2197 km de fronteiras, que delimitam com a Bósnia-Herzegovina (932 km), com a Hungria 
(329 km), com a Sérvia (241 km), com o Montenegro (25 km) e com a Eslovénia (670 km.).  
 
A Croácia tem uma população de 4 437 460 habitantes. Observa-se uma tendência em baixa do 
número de habitantes (-0,21% anual). A densidade populacional é de 78,5 habitantes por 
quilómetro quadrado. A capital, Zagreb, conta com uma população próxima dos 800 000 
habitantes, que atinge os 1 200 000 habitantes quando a esta lhe somamos a população da área 
metropolitana da capital. Outras cidades importantes são Split (350 000 habitantes), Rijeka 
(250 000) e Osijek (150 000). Seguem-se cidades de menores dimensões, como Zadar, Pula, 
Šibenik, Varaždin, Sisak, Karlovac e Dubrovnik. 
 
A Croácia está dividida administrativamente em vinte províncias (zupanija) e numa cidade: 
Zagreb. As vinte províncias são Bjelovarsko-Bilogorska, Brodsko-Posavska, Dubrovačko-
neretvanska (Dubrovnik-Neretva), Istarska (Ístria), Karlovačka, Koprivničko-križevačka, 
Krapinsko-Zagorska, Ličko-senjska (Lika-Senj), Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-
slavonska (Pozega-Eslavonia), Primorsko-Goranska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, 
Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmacia), Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-
Srijemska, Zadarska e Zagrebačka. 
 
A situação económica do país regista progressos, muito embora se mantenham elevadas taxas de 
inflação e de desemprego. O sector da pesca tem uma contribuição reduzida para o PIB, da 
ordem dos 0,25%. Por outro lado, o rendimento médio no sector da pesca é de 75% da média 
estatal, embora se aproxime de 90% do rendimento médio do sector da agricultura, florestal e da 
pesca. A pesca ocupa cerca de 0,3% da população activa. A pesca costeira artesanal é 
responsável por dois terços dos empregos gerados pela actividade da pesca.   
 
Istarska (península de Ístria) é a região mais desenvolvida do ponto de vista económico. O 
emprego é aí mais diversificado, além de contar com infra-estruturas mais desenvolvidas, o que, 
paralelamente ao factor de proximidade da capital, Zagreb, joga a seu favor. Por outro lado, esta 
região quase não foi afectada pela guerra da década de 1990, contrariamente às regiões central e 
meridional, onde, apesar de ainda serem patentes as consequências da guerra, as melhorias 
introduzidas a nível das infra-estruturas de transporte rodoviário e o desenvolvimento do 
turismo contribuem para o crescimento da economia. Em geral, a densidade populacional das 
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ilhas é reduzida, e os recursos que permitem sustentar uma actividade económica são escassos. 
As ilhas são, no entanto, beneficiárias de apoios específicos. 
 

Mapa 1: Divisão administrativa da Croácia 

 
 
Sete províncias situam-se no litoral adriático. São elas, de norte a sul: Istarska, Primorsko-
Goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibenska-kninska, Splitsko-Dalmatinska, e Dubrovacko-
Neretvanska.  
 

Tabela 1: Províncias costeiras da Croácia 

Província Centro 
Administrativo

Portos Navios Capturas 
2006 

Empresas 
do sector da 

pesca 

Istarska Pula 11% 30% 14% 10

Primorsko-goranska Rijeka 18% 18% 23% 10

Ličko-senjska Senj 4% 2% 0% 

Zadarska Zadar 21% 13% 40% 8

Šibenska-kninska Šibenik 9% 8% 4% 3

Splitsko-dalmatinska Split 25% 22% 15% 10

Dubrovačko-neretvanska Dubrovnik 14% 7% 3% 7

Total  100% 100% 100% 48
Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
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Existem ainda duas empresas que se dedicam à pesca marítima em Zagreb, e há outras duas 
empresas que se dedicam à pesca em água doce, uma em Istarska e outra em Zagreb. Das sete 
províncias do litoral apenas quatro (Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska e 
Splitsko-dalmatinska) têm relevância em termos da actividade da pesca. É em Zadarska que se 
concentra a maior parte das capturas e dos navios de maiores dimensões. O desenvolvimento das 
infra-estruturas comerciais é débil, mas é equilibrado pela existência de empresas de 
transformação e por algumas explorações piscícolas de atum rabilho. O volume de capturas em 
Istarska é limitado e a frota é composta maioritariamente por embarcações de pequenas 
dimensões, embora os seus portos acolham um maior número de embarcações e as infra-
estruturas comerciais estejam, em termos comparativos, mais desenvolvidas. No final de 2008 
deveria começar a funcionar o mercado grossista de Poreč. Depois de Zadarska, seguem-se, por 
ordem de importância, as capturas de Primorsko-goranska, que conta com um mercado 
grossista (Rijeka). Em Splitsko-dalmatinska, em virtude da dispersão dos portos, uma parte 
muito significativa das capturas tem como finalidade a aquicultura, muito embora seja relevante 
o papel de Split enquanto centro de consumo. 
 

1.1. Meio físico. Fundos marinhos e hidrografia 
 
O mar Adriático é uma bacia semifechada dentro de outro mar semifechado, o Mediterrâneo. 
Tem uma superfície de 138 000 km2 e pode ser dividido em três sub-bacias, Norte, Centro e Sul. 
A profundidade da bacia diminui de sul para norte, e, ao longo de um eixo longitudinal, 
observam-se acentuadas diferenças geomorfológicas e ecológicas. 
 

Mapa 2: Batimetria do Mar Adriático 

 
 
A plataforma continental do Adriático é a de maiores dimensões do Mediterrâneo, 
estendendo-se ao longo das suas partes Norte e Centro, onde a profundidade varia entre 75 e 100 
metros. A única excepção é a fossa de Pomo/Jabuka, no Adriático central. Já no sul do 
Adriático, porém, a plataforma continental é muito mais estreita, com um talude com uma 
inclinação muito acentuada. No sul do Adriático a profundidade atinge os 1223 metros. 
 
Os fundos marinhos também se caracterizam pela sua grande variedade. Onde se atingem 
profundidades superiores a 100 metros, os fundos são lamacentos, mas no Norte e no Centro o 
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fundo é arenoso. As suas duas costas apresentam também características muito diferentes. A 
ocidente, a costa italiana é plana e são frequentes os terraços aluviais. A costa croata é 
acidentada e rochosa, com frequente aparecimento de ilhas. 
 
O Adriático tem um nível de salinidade bastante elevado. É ligeiramente inferior ao do 
Mediterrâneo oriental, mas maior do que no Mediterrâneo ocidental. A salinidade diminui de sul 
para norte e à medida que nos aproximamos da costa. As águas do Adriático são relativamente 
quentes. As águas mais profundas mantêm sempre temperaturas acima dos 11º ou 12°C. No 
Verão, a temperatura superficial em mar aberto é de 22-25°C, diminuindo para 11,5°C no fundo 
da fossa de Pomo/Jabuka e para 12°C na fossa do Adriático Sul. No Inverno, a variação térmica 
entre o norte e o sul é de 8 a 10°C. 
 
Nas águas do Adriático distinguem-se três camadas com movimentos relativamente 
independentes: superficial, intermédia e profunda. A camada superficial chega até aos 40 
metros. A camada intermédia atinge os 150 metros na zona central e os 400 ou 500 metros no 
sul. A circulação na camada superficial faz-se em sentido contrário aos ponteiros do relógio, 
devido à entrada de água procedente do Mediterrâneo oriental através do estreito de Otranto. 
Este fluxo circula a longo da costa croata e adquire mais intensidade no Verão. Além disso, é 
regido pelos fluxos de água doce procedentes dos rios italianos, com maior caudal nos meses de 
Inverno. Em virtude das diferenças a nível da salinidade e da temperatura e, por conseguinte, da 
densidade, existem vários fluxos transversais. Na camada intermédia predomina o fluxo de 
entrada procedente do Mediterrâneo oriental, que se mantém ao longo de todo o ano, mas com 
especial incidência durante o Verão. Já na camada profunda predomina o fluxo de saída, com 
vista a compensar as entradas nas camadas superficial e intermédia. Consequentemente, a maior 
produtividade regista-se no litoral croata, embora a morfologia acidentada dificulte a actividade 
da pesca. A produtividade é ligeiramente inferior no norte e as zonas com fundos mais 
profundos registam o nível mais baixo de produtividade. 
 

Mapa 3: Correntes invernais na superfície do Adriático 

 
 

Fonte: Adriamed, FAO 
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O Adriático é uma das zonas de maior concentração de espécies demersais e de pequenos 
pelágicos. Certas espécies de elevado valor, como a pescada (Merluccius merluccius) ou o 
lagostim (Nephrops norvegicus), são muito frequentes nas imediações da fossa de Pomo/Jabuka. 
A abundância de juvenis de espécies altamente migratórias permitiu ainda o desenvolvimento de 
actividades como a exploração piscícola de atum rabilho. 
 

1.2. Espaço Marítimo 
 
As águas territoriais croatas estendem-se até às 12 milhas marítimas, e a plataforma continental 
até uma profundidade de 200 metros ou até à profundidade de exploração. Até 1991, o espaço 
marítimo no mar Adriático distribuía-se entre três Estados: Itália, Jugoslávia e Albânia. As 
costas da Itália e da Jugoslávia estão viradas uma para a outra, e nunca se registaram problemas 
relativos à delimitação das águas jurisdicionais. A Jugoslávia traçou linhas de base em torno das 
ilhas da costa dálmata em 1948, embora a Itália apenas o tenha feito em 1977, o que não 
impediu que os dois países alcançassem um acordo relativo à delimitação da plataforma 
continental em 1968. 
 
Foi utilizada a regra da equidistância, em virtude da posição frente a frente das costas dos dois 
países. As únicas alterações introduzidas dizem respeito às ilhas jugoslavas de Galijula, Jabuka e 
Pelagruza e à ilha italiana de Pianosa, que se encontram mais afastadas da costa. A delimitação 
no Golfo de Trieste está estabelecida pelo Tratado de Osimo, de 1975. 
 
O desmembramento da Jugoslávia, em 1991, levou ao surgimento de três novos países 
ribeirinhos (Eslovénia, Croácia e Bósnia-Herzegovina), e a um quarto país, Montenegro, em 
2006. Esta nova realidade levou à necessidade de delimitar os espaços marítimos 
correspondentes a cada um destes países. 
 
Existiam inicialmente potenciais problemas a nível da delimitação dos espaços marítimos da 
Croácia com três Estados fronteiriços: com a Eslovénia, em relação às águas da Baía de Piran, 
com a Bósnia-Herzegovina, em Neum, e com o Montenegro, em relação às Bocas de Kotor. 
Destes três pontos, apenas a Baía de Piran continua a representar um importante ponto de 
fricção. Em 2003 surgiu um conflito na sequência da declaração da Zona de Protecção 
Ecológica e das Pescas (em croata, Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, ZERP). Esta questão 
afectava a Croácia e a União Europeia, na medida em que incidia sobre os espaços marítimos e a 
actividade da pesca de dois dos seus Estados-Membros: a Eslovénia e a Itália. 
 

1.2.1. Baía de Piran 
 
O problema de jurisdição mais grave é o que diz respeito aos interesses antagónicos da Croácia 
e da Eslovénia na Baía de Piran. A Croácia e a Eslovénia alcançaram um projecto de acordo 
em 2001. A Eslovénia renunciava às suas reivindicações sobre o território a sul do rio Dragonja 
(4 km2); em contrapartida, a Eslovénia via a sua soberania reforçada na Baía de Piran em 113 
km2 e num corredor de 3,6 por 12 km, que lhe permitia o acesso ao alto mar sem atravessar 
águas italianas ou croatas. Todavia, este projecto de acordo não foi ratificado pelo Parlamento 
croata. 
 
O acordo celebrado entre a Croácia e a Eslovénia relativo ao trânsito fronteiriço rege a pesca na 
fronteira marítima entre os dois países, muito embora as disposições nele previstas referentes à 
actividade da pesca, muito similares a um acordo de pesca bilateral, nunca chegaram a ser 
aplicadas. Até à adesão da Eslovénia à União Europeia, um código de conduta permitia, porém, 
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aos pescadores eslovenos pescar nas águas croatas, em particular espécies demersais. A partir da 
adesão da Eslovénia à UE, a maioria dessas possibilidades de pesca foram suspensas. Por outro 
lado, a ZERP viria a reduzir o interesse do corredor, na medida em que este conduz a águas 
territoriais croatas e não ao alto mar. O Governo esloveno alega ainda que a reduzida dimensão 
das costas eslovenas – 40 km – e a sua posição no fundo do golfo de Trieste, justificam uma 
excepção à regra da equidistância, e reclama assim a soberania exclusiva da Baía de Piran. 
 

Mapa 4: Espaço marítimo na Baía de Piran 
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A Croácia e a Eslovénia ainda não alcançaram, até à data, um acordo sobre a jurisdição 
susceptível de dar solução a este conflito. A Croácia pretende submeter a questão ao Tribunal 
Internacional do Direito do Mar, em Hamburgo. Mas a Eslovénia suscita outras divergências 
fronteiriças terrestres. Ora, o Tribunal Internacional do Direito do Mar não tem competências 
para decidir sobre divergências relativas a fronteiras terrestres. Presentemente, a questão da Baía 
de Piran afigura-se o principal argumento avançado pela Eslovénia para protelar a adesão da 
Croácia à União Europeia. 
 

1.2.2. Zona de Protecção Ecológica e das Pescas (ZERP) 
 
O Código Marítimo croata de 1994 previa já um alargamento da área de jurisdição. A ZERP foi 
criada por iniciativa do Partido Camponês Croata, que integrava a coligação no Governo em 
2003. A criação da Zona de Protecção Ecológica e das Pescas (em croata, Zaštićeni 
ekološko-ribolovni pojas, ZERP) por parte da Croácia foi justificada como tratando-se de uma 
medida de gestão dos recursos haliêuticos, muito embora tenha um alcance muito maior. Com a 
criação da ZERP, a Croácia aumentou a sua jurisdição em alto mar em 23 870 km2 para lá das 
suas águas territoriais (31 757 km²).  
 
A Decisão de criação da Zona de Protecção Ecológica e das Pescas (Ver Anexo 1) foi publicada 
em 3 de Outubro de 2003. Entrou em vigor um ano mais tarde, excluindo, no entanto, do seu 
âmbito de aplicação os Estados-Membros da UE. A ZERP passou a ser plenamente aplicada aos 
Estados-Membros da UE a partir de 1 de Janeiro de 2008. 
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No Conselho Europeu de Junho de 2004, foi reconhecido o estatuto de país candidato à Croácia. 
O Conselho incluiu também nas suas conclusões um Acordo político entre a Croácia, a Itália e a 
Eslovénia que suspendia a aplicação da ZERP para os navios da União Europeia. Esta suspensão 
é também referida no quadro das negociações de adesão. 
 
A Decisão do Conselho de 13 de Setembro de 2004 adoptou como prioridade a curto prazo 
«procurar soluções definitivas para questões bilaterais pendentes, em particular as 
questões fronteiriças com a Eslovénia, a Sérvia e Montenegro e a Bósnia-Herzegovina, sem 
tomar iniciativas unilaterais. Resolver todas as questões decorrentes da declaração 
unilateral da “Zona ecológica e de pesca” protegida do Adriático.» 
 
No seu relatório de 2006 sobre a «Parceria de Adesão para a Croácia», a UE não incluiu o 
tema da ZERP entre as suas principais prioridades; solicitava unicamente que a Croácia 
continuasse a aplicar o Acordo tripartido de 2004. O Parlamento croata reviu a sua posição e a 15 
de Dezembro de 2006 adoptou uma moratória até 1 de Janeiro de 2008 para os navios das frotas de 
pesca da UE. Apesar dos apelos lançados pelo Conselho "Assuntos Gerais", de 10 de Dezembro de 
2007, e dos compromissos contraídos em 2004, a Croácia manteve como data limite da moratória o 
dia 1 de Janeiro de 2008. 
 
Em 12 de Fevereiro de 2008, o Conselho actualizou as condições impostas à Croácia para a sua 
adesão à UE e reviu a lista de prioridades1. A Croácia devia envidar esforços no sentido de 
resolver o problema da Zona de Protecção Ecológica e das Pescas (ZERP). Nesta linha, em 13 
de Março de 2008, o Parlamento croata alterou a sua Decisão, excluindo os Estados-Membros da 
UE até alcançar um acordo. (Ver Anexo 2). 
 
Os limites da ZERP vão mais além das águas territoriais croatas. Foram estabelecidos em 
conformidade com o Tratado celebrado em 1968 entre a Itália e a República Federal Socialista da 
Jugoslávia e o Tratado celebrado em 2001 entre a Croácia e a República Federal da Jugoslávia. 
Neste sentido, em conformidade com o Tratado de 1968, a ZERP alcançaria a linha mediana 
italiano-croata sobre a plataforma continental do Adriático. Todavia, a Itália, muito embora não 
questione a divisão da plataforma continental, contesta a jurisdição sobre a coluna de água situada 
sobre a mesma. 
 
Em princípio, a ZERP garante a todos os países liberdades de navegação e sobrevoo, bem como 
a possibilidade de colocação de cabos e oleodutos submarinos. Em matéria de pesca, prevê a 
celebração de acordos com outros Estados para a exploração da parte restante do volume 
admissível de capturas, fixado de molde a garantir a preservação dos recursos biológicos. A 
ZERP permite às autoridades croatas exercer competências de protecção de um meio marinho 
vulnerável e de exploração dos recursos haliêuticos. 
 
A ZERP criada pela Croácia tem por base a Convenção sobre o Direito do Mar, de Montego 
Bay, e o Governo croata notificou as Nações Unidas da sua decisão antes de tornar a ZERP 
operacional (ver Anexo 3). No entanto, a Croácia não respeitou o artigo 123.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar no que diz respeito à realização de consultas com os 
países vizinhos. 
 
A Croácia invoca ainda determinados precedentes de aumento da área de jurisdição no 
Mediterrâneo, como a Zona de Protecção Ecológica (França), a Zona de Protecção das Pescas 
(Espanha), a Zona de Pesca Exclusiva (Malta), a Zona de Pesca Reservada (Argélia), a Zona de 
Pesca (Tunísia), a Zona Económica Exclusiva (Marrocos, Egipto e todos os países ribeirinhos do 
Mar Negro) e as Águas Territoriais Alargadas (Síria). 

 
1  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st05/st05122.fr08.pdf 

PE408.959 7



A Pesca na Croácia 
 

 
Mapa 5: Espaços marítimos no Adriático setentrional. ZERP 

A Itália atribui uma grande 
importância às eventuais 
consequências económicas 
decorrentes das restrições 
sobre a pesca. Estima-se 
que o valor das capturas da 
frota italiana na zona 
ascenda a 300 milhões de 
euros. A Federcoopesca 
estima que um terço do 
valor das capturas italianas 
é procedente da ZERP. 
 
Por seu turno, a Eslovénia 
pretende manter o seu 
acesso histórico para um 
número limitado de navios 
de pesca com possibilidades 
muito restringidas nas 

águas territoriais croatas, ao longo da zona noroeste de Ístria. As capturas anuais efectuadas pela 
Eslovénia representam cerca de mil toneladas, das quais 40 % são efectuadas em águas 
internacionais. Dos 165 navios da frota eslovena, apenas 23 têm um comprimento superior a 12 
metros. Os eventuais problemas de acesso afectariam, por conseguinte, essas 23 embarcações e 
capturas da ordem das 400 toneladas anuais. 
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Alto mar

Águas eslovenas
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1.2.3. Neum 
 
Mapa 6: Neum 

Em 1999, a Bósnia-Herzegovina e a 
Croácia alcançaram um acordo sobre a 
delimitação do espaço marítimo em Neum. 
Trata-se de um acordo muito peculiar, na 
medida em que as águas da 
Bósnia-Herzegovina se encontram dentro 
das águas interiores croatas determinadas 
pelas linhas de base fixadas para a 
Jugoslávia. 
 
Registam-se nos últimos tempos algumas 
fricções causadas pelos direitos de 
passagem de 150 euros que os proprietários 
das embarcações croatas têm de pagar, 
anualmente, à Bósnia-Herzegovina. A 
utilização do porto de Ploce e o projecto de 
construção de uma ponte que ligará a 

península de Peljesak ao norte da Croácia contribuíram também para o agravamento destas 
tensões. São questões que suscitaram algumas reivindicações territoriais, como as relativas à 
soberania dos ilhéus de Veliki Škoj e Mali Škoj, reivindicações ainda por resolver, dada a não 
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ratificação do acordo de delimitação fronteiriça de 2005 entre a Croácia e a Bósnia-
Herzegovina. 
 

1.2.4. Bocas de Kotor 
 
Mapa 7: Bocas de Kotor 

Outra situação peculiar, que pode afectar a 
Croácia e o Montenegro, é a das Bocas de 
Kotor. A base naval de Kotor encontra-se 
em território montenegrino, no termo de 
um vale submarino que desemboca numa 
baía controlada pela península de Prevlaka, 
em território croata. No final de 2002, a 
Croácia e a Sérvia-Montenegro chegaram a 
um acordo provisório sobre a península de 
Prevlaka, um acordo que é favorável à 
Croácia. Este acordo, que veio permitir a 
retirada da missão de vigilância das Nações 
Unidas, é aplicável a Montenegro desde a 
independência, em 2006. A Croácia e o 
Montenegro deveriam delimitar os seus 
espaços marítimos. Actualmente, esta 
questão não se afigura passível de ser 

objecto de negociação, na medida em que ainda se aguarda a completa desmilitarização da zona. 
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2. Frota de Pesca 
 
A frota de pesca croata é maioritariamente composta por embarcações de pequenas dimensões, 
para dar resposta às necessidades da pesca costeira artesanal. Em 2006 encontravam-se 
registadas 3 710 embarcações cuja arqueação média é de 12 toneladas e com uma potência 
média de 68 kW. Trata-se, na sua maioria, de embarcações com bastante idade; a sua 
modernização debate-se com problemas de falta de capital. 
 

2.1. Gestão da frota de pesca 
 
A legislação croata faz a distinção entre "navios de pesca" e "embarcações". Os navios de pesca 
são aqueles com um comprimento superior a 12 metros e uma arqueação superior a 15 TRB. As 
embarcações não satisfazem estes dois critérios, embora sejam utilizadas para fins comerciais. 
Estas definições não são consentâneas com a regulamentação comunitária, que considera todas 
as embarcações equipadas para a pesca com fins comerciais, independentemente das suas 
dimensões. De todas as formas, de acordo com a classificação croata, em 2006 havia 485 navios 
de pesca e 3 225 embarcações. 
 
A Croácia está a lançar um registo da frota de pesca consentâneo com a regulamentação 
comunitária. Actualmente, a Croácia dispõe de um registo da frota, que está acessível no sítio da 
Internet: http://www.crs.hr/introduction.asp. A Direcção das Pescas conta ainda com um registo 
de licenças da pesca comercial, que contém informação técnica tanto dos navios de pesca como 
das embarcações. Todavia, estes registos não contêm todos os elementos exigidos pela 
regulamentação comunitária para o registo da frota de pesca. 
 
A gestão da frota na Croácia apresenta certas deficiências face ao previsto no direito 
comunitário. Cite-se, a título de exemplo, que ainda não dispõe de um sistema de entrada/saída 
compatível com o sistema vigente na União Europeia. De igual modo, ainda não se encontra 
plenamente operacional o sistema de localização por satélite dos navios de pesca (VMS). No 
entanto, as autoridades croatas esperam que, em Janeiro de 2009, este sistema esteja operacional 
para todos os navios com um comprimento superior a 24 metros. 
 
A Croácia não dispõe de uma política estrutural nem de um fundo estrutural análogos aos que 
existem na União Europeia. Não obstante, são concedidos auxílios estatais através de planos 
plurianuais de apoio à pesca, à aquicultura e à transformação dos produtos da pesca. O plano 
iniciado em 2002, além das medidas destinadas à criação de mercados grossistas para os 
produtos da pesca e do financiamento dos sistemas de avaliação e acompanhamento dos 
produtos da pesca, prevê que a maioria dos fundos se destine a medidas relacionadas com a 
modernização e gestão da frota. Algumas destas medidas são: 

• Apoio ao investimento na manutenção, aquisição ou modernização dos equipamentos. O 
apoio representa 25% do investimento com um limite de 133 mil euros para os projectos 
individuais. 

• Um programa para a retirada das licenças para a pesca de arrasto. 
• Um programa para a modernização da frota. 

 
Até 2003, a frota de pesca croata registou um ritmo de crescimento acelerado. Entre 1999 e 
2003, o número de navios conheceu um aumento de 47%, a arqueação um aumento de 40% e a 
potência um aumento de 52%. Até 2005, a frota conheceu apenas um ligeiro aumento, voltando 
a registar um aumento em 2006. 
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Em 2005 deu-se início a um processo de modernização e de renovação da frota de pesca. Foram 
recebidos 33 pedidos. Foram inicialmente aceites os pedidos de 23 empresas para a construção 
de 26 navios, num montante de 218 milhões de kunas (cerca de 30 milhões de euros). Desses 
navios, 15 eram navios para a pesca com redes de cerco, com comprimentos entre os 25 e os 37 
metros; 8 eram arrastões com comprimentos entre 21 e 25 metros; previa-se ainda a construção 
de três navios polivalentes. Todavia, tudo indica que a escassez de fundos apenas tornou 
possível a construção de cinco navios. 
 
Estava ainda prevista a alocação de 22 milhões de kunas (cerca de 3 milhões de euros) para a 
modernização de sete navios, quatro arrastões e três navios destinados à pesca com redes de 
cerco. 
 
A fim de complementar as medidas de modernização da frota, em Abril de 2008 o Governo 
croata não permitiu novas inscrições no registo de navios de pesca de navios com mais de 15 
anos. 
 

2.2. Distribuição geográfica da frota de pesca 
 
Existe uma forte concentração da frota de pesca croata. Das sete províncias do litoral, quatro 
(Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska e Splitsko-dalmatinska) concentram 81% dos navios, 
86% da arqueação e 83% da potência. 
 

Tabela 2: Distribuição geográfica da frota de pesca croata 

 Participação relativamente ao total 
da frota de pesca croata 

Dimensões médias dos navios 

Província N° 
Navios  

Arqueação 
(TRB) 

Potência  
(kW) 

Arqueação 
Média  

(TB/navio) 

Potência média 
(kW/navio) 

Istarska 29% 15% 27% 5,76 62,78

Primorsko-goranska 17% 17% 18% 10,73 69,53

Ličko-senjska 2% 1% 1% 4,4 32,92

Zadarska 13% 27% 17% 23,35 89,68

Šibenska-kninska 9% 6% 10% 8,34 78,53

Splitsko-dalmatinska 22% 28% 21% 14,2 65,03

Dubrovačko-neretvanska 8% 7% 6% 9,5 49,49

TOTAL 100% 100% 100% 11,53 67,55
Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 

 
As diversas províncias possuem frotas com características muito diferentes. Em Zadarska e em 
Splitsko-dalmatinska concentram-se os navios de maiores dimensões. Já em Istarska e em 
Primorsko-goranska predominam os navios de menores dimensões, embora os navios de 
Istarska tenham uma potência média superior. A frota das outras três províncias (Ličko-senjska, 
Šibenska-kninska e Dubrovačko-neretvanska) é composta sobretudo por pequenas embarcações 
que se dedicam à pesca costeira artesanal. 
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2.3. A frota atuneira croata 
 
A Croácia, conjuntamente com a Turquia, a França, a Itália e a Líbia, conta com uma das 
maiores frotas atuneiras que opera com redes de cerco do Mediterrâneo. Em Novembro de 2008, 
a frota atuneira croata era formada por 116 navios, que representavam 14% da totalidade dos 
navios registados na ICCAT. Representam 10%, tendo em conta a arqueação total e a potência 
total, o que se deve ao número relativamente elevado de navios polivalentes. 
 
A frota atuneira croata é formada por 10 grandes navios com mais de 33,1 metros de 
comprimento que utilizam redes de cerco. Conta ainda com 48 navios de dimensões médias, 
com comprimentos compreendidos entre 24,17 e 33,1 metros. Por último, tem 58 navios 
polivalentes com um comprimento inferior a 24,17 metros. Pelo menos dois dos navios de 
maiores dimensões e mais modernos foram construídos com ajudas no âmbito do plano para a 
renovação e modernização da frota de pesca croata. 
 
De acordo com o estudo "Race for the last bluefin"2, a frota atuneira croata está 
sobredimensionada relativamente à quota fixada no âmbito da ICCAT. Este estudo assegura 
que a capacidade da frota atuneira croata é sete vezes maior do que a quota que lhe foi atribuída. 
Tem um potencial de capturas para atingir as 5 157 toneladas. Ainda de acordo com o citado 
estudo, a frota atuneira croata está sobrecapitalizada, na medida em que não pode realizar as 
capturas mínimas necessárias para cobrir os custos fixos e variáveis e realizar um lucro mínimo. 
A fim de alcançar um ponto de equilíbrio a este respeito, a frota croata necessitaria que lhe fosse 
atribuída uma quota quatro vezes superior à actual. 
 
 
 
 
 

 
2 WWF Mediterranean, 2008 
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3. Artes de Pesca 
 
A distinção feita na frota croata entre "navios de pesca" e "embarcações" reflecte-se no facto de 
se considerarem as "embarcações" como polivalentes no que diz respeito à utilização das artes 
de pesca. Desta forma, apenas se dispõe de informação mais ou menos clara sobre as artes 
utilizadas nos navios com um comprimento superior a 12 metros. Algumas das artes de pesca 
utilizadas pelas "embarcações" não são contempladas na regulamentação comunitária. 
 

Gráfico 1: Artes de pesca utilizadas pela frota croata 

Cerco; 6%

Palangres; 2%
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Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 

 
Mapa 8: Distribuição geográfica da frota de arrasto croata (% do número de navios) 

 
 

Dados: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 

PE408.959 15



A Pesca na Croácia 
 

No que diz respeito aos "navios de pesca", as estatísticas croatas consagram uma atenção 
preferencial à actividade dos navios que utilizam o arrasto e as redes de cercar. À semelhança do 
que ocorre com as capturas, apenas se regista a sua actividade no interior das águas territoriais 
croatas. 
 
A frota de arrasto croata encontra-se muito mais concentrada do que a frota que utiliza redes de 
cercar. Na zona C concentra-se 24% da frota de arrasto. A actividade do arrasto na zona C pode 
ser indicativa da actividade do arrasto noutras zonas incluídas na ZERP, e, em particular, nas 
zonas H, I e J. Na zona J concentram-se espécies demersais. Está documentada a concentração 
de pescada, de lagostim e de salmonete. 
 
Contudo, nas zonas D e F opera um número muito reduzido de navios que utilizam a arte do 
arrasto. Na zona D, em frente à costa de Dubrovačko-neretvanska, a actividade dos navios 
arrastões é limitada pelas grandes profundidades da fossa do sul do Adriático. Na zona F, o 
vasto número de ilhas nos cursos de água navegáveis do litoral da província de Zadarska 
dificulta a actividade dos arrastões. 
 
O esforço de pesca realizado pelos arrastões na zona C é particularmente intenso. Por outro lado, 
as capturas por unidade de esforço na zona A, no litoral ocidental da península de Ístria, são 
bastante superiores às das restantes zonas. A este respeito, o esforço de pesca realizado pela 
frota pouco numerosa que opera na zona D é intenso, tal como os resultados em termos de 
capturas por unidade de esforço. Na zona F, as capturas por unidade de esforço da frota de 
arrasto são também ligeiramente superiores à média. 
 
A frota croata que utiliza redes de cercar está distribuída de uma forma bastante uniforme nas 
águas territoriais croatas, embora os navios que utilizam esta arte estejam presentes em número 
consideravelmente inferior nas zonas F e, principalmente, na zona D, ao largo da costa de 
Dubrovačko-neretvanska. Nas zonas B e E, a sul e a leste da península de Ístria, operam 35% 
dos navios com redes de cercar, que realizam um esforço de pesca por navio bastante superior à 
média. Este facto é particularmente visível na zona E, mais protegida das adversidades 
climáticas. Na zona C, o esforço de pesca unitário da frota de cerco também é ligeiramente 
superior à média. 
 

Mapa 9: Distribuição geográfica da frota croata que utiliza redes de cerco (% do número de navios) 

 
 

Dados: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
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4. Produção da Pesca 
 
A parte oriental do Adriático é responsável pela maior parte da produção da pesca croata. Existe 
também um volume reduzido de capturas de espécies de água doce nos rios Sava, Danúbio e nos 
seus afluentes. 66% da produção corresponde à pesca marítima e 9%, à pesca fluvial. A 
aquicultura contribui com 25% para a produção total. 
 
A pesca marítima é essencialmente artesanal. Pode ser costeira, nas águas do canal formado 
pelas ilhas, ou realizar-se em mar aberto. O arrasto pelágico predomina na pesca costeira, 
enquanto em mar aberto também se recorre às redes de cercar. 
 
Os números relativos à produção devem ser vistos com alguma prudência, na medida em que o 
sistema de obtenção de estatísticas apresenta deficiências, em virtude da figura da "pesca de 
subsistência", actividade para a qual foram concedidas 13 000 licenças, muito embora o número 
de licenças utilizadas possa ser sensivelmente inferior. Dado que são autorizados até cinco 
quilogramas diários de capturas, esta modalidade pode ocultar um volume considerável de 
capturas. Outro problema consiste na falta de declarações de desembarque e de notas de 
venda, bem como na inexistência de um sistema de recolha de dados com base nos diários de 
bordo susceptível de serem utilizados como forma de verificação cruzada. 
 
Existem outros problemas relacionados com as estatísticas. A Croácia divide as suas águas 
jurisdicionais em sete zonas (A, B, C, D, E, F e G). Por outro lado, a ZERP divide-se em quatro 
zonas adicionais (H, I, J e K). Nas estatísticas croatas apenas são consideradas as capturas 
realizadas no interior das suas águas jurisdicionais. Desta forma, as capturas realizadas na 
ZERP ou noutras águas não têm reflexo estatístico. 
 

Mapa 10: Distribuição das capturas na Croácia. Médias 2003-2005 

 
 

Dados: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
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Sensivelmente metade (51%) das capturas totais realiza-se nas zonas B (24%) e E (27%). São 
igualmente importantes as capturas realizadas nas zonas A (15%) e C (17%). 
 
As principais espécies capturadas são a sardinha (Sardina pilchardus, 42% das capturas), a 
anchova (Engraulis encrasicolus, 33% das capturas), o atum rabilho (Thunnus thynnus, 2% das 
capturas), a pescada (Merluccius merluccius, 2% das capturas) e o salmonete (Mullus barbatus, 
2% das capturas). São ainda relevantes, pelo seu preço mais elevado, o lagostim (Nephrops 
norvegicus), o polvo do alto (Eledone spp.), a dourada do mar (Pagellus spp.) e diversos peixes 
chatos. 
 

Gráfico 2: Capturas na Croácia 
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Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
 
As sardinhas e as anchovas representam, por si só, 75% das capturas croatas. As sardinhas são 
particularmente relevantes e a sua evolução reflecte-se no conjunto das capturas, como se pode 
observar na redução registada a partir do início da década de 1990. Embora as capturas de 
sardinha mantenham um aumento progressivo, esse aumento é mais lento do que o das capturas 
de anchova. Estes dois aumentos acompanharam o crescimento da exploração piscícola de atum 
rabilho. Todavia, corresponde também, em grande medida, à introdução de incentivos para os 
pequenos pelágicos, em 2003, e à instituição do registo de capturas. 
 
Dado que o atum rabilho é uma espécie migratória, a restrição do registo das capturas às águas 
territoriais leva a que as capturas não sejam contabilizadas na sua totalidade. Diversos estudos 
procederam a estimativas sobre as capturas, sugerindo que estas superam três ou quatro vezes as 
estatísticas oficiais (Ver 5.3 Exploração piscícola de atum rabilho). O Gráfico 3 mostra as 
estatísticas oficiais das capturas de atum rabilho, de acordo com as quais, cerca de 78% das 
capturas são realizadas na zona C, nas águas adjacentes à ilha de Vis e na zona de Jabuka. Em 
virtude da posição central que esta zona ocupa no Adriático, caso se contabilizassem as capturas 
realizadas nas águas da ZERP, o volume total provavelmente aumentaria de forma considerável. 
 
As capturas de atum registam uma redução gradual, à medida que a situação deste recurso se 
deteriora e as quotas fixadas pela ICCAT são também reduzidas. Apesar da redução progressiva 
das capturas de atum rabilho, a importância desta pescaria no conjunto da actividade da pesca, e 
inclusivamente na economia croata, aumentou. 
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Gráfico 3: Capturas de atum 
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 Fonte: ICCAT, Elaboração própria 

 
De acordo com os dados oficiais, as capturas de atum rabilho excederam as quotas unicamente 
em duas ocasiões. Em 2001, foram excedidas pela primeira vez em 3%. Em 2006, a quota foi 
excedida pela segunda vez, mas apenas em algumas toneladas. Na sequência dos acordos da 
ICCAT, de Marraquexe, assinados em Novembro de 2008, a quota de atum rabilho para a 
Croácia foi reduzida, à semelhança do que ocorreu com as quotas fixadas para os restantes 
Estados. Caso se ratificassem os acordos de Marraquexe, as capturas da Croácia em 2011 seriam 
reduzidas até às 582 toneladas, o que corresponde a 71% das capturas oficiais de 2007. 
 

Mapa 11: Distribuição geográfica das capturas de espécies demersais 

 
 

Dados: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
 
As estatísticas relativas às capturas de espécies demersais revelam um aumento a partir do ano 
2000. Com efeito, estas estatísticas reflectem, fundamentalmente, a introdução da 
obrigatoriedade de manter um diário de bordo. No entanto, ainda é cedo para poderem reflectir a 
concessão do prémio de 14% do seu valor, na medida em que este começou a ser concedido em 
2006. Seja como for, as capturas de pescada totalizaram 870 toneladas, enquanto em 2001 as 
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estatísticas apenas revelavam 570 toneladas. As estatísticas mostram um aumento das capturas 
de lulas em 2005, tendência, no entanto, que não se observou relativamente a outros 
cefalópodes, nem no caso de crustáceos como o lagostim. 
 
As capturas de espécies demersais (ver Mapa 1) estão concentradas nas zonas C (29%), A (20%) 
e B (19%), reflectindo fielmente as zonas de actividade da frota de arrasto. À semelhança do 
atum, as estatísticas poderiam ser substancialmente alteradas caso tivessem em conta as capturas 
realizadas nas zonas H, I e J da ZERP. 
 

Gráfico 4: Distribuição geográfica das capturas 
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Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 

 
Em virtude da importância dos pequenos pelágicos no conjunto das capturas, a sua distribuição 
geográfica reflecte fielmente a concentração das capturas de sardinha e anchova. Desta forma, 
61% das capturas com reflexo nas estatísticas são desembarcados apenas em duas províncias, 
Zadarska e Primorsko-goranska, onde os pequenos pelágicos constituem a maior parte dos 
desembarques, muito embora em Primorsko-goranska também se capturem quantidades 
significativas de pescada e lagostim. São igualmente importantes, ainda que inferiores, os 
desembarques em Splitsko-dalmatinska e Istarska. Em Splitsko-dalmatinska, paralelamente a 
pequenos pelágicos, capturam-se pescada e salmonete, e, em Istarska, capturam-se ainda 
cefalópodes e peixes chatos.  
 
As capturas realizadas em Dubrovačko-neretvanska e em Šibenska-kninska são muito menores. 
Em Dubrovačko-neretvanska, as capturas são maioritariamente constituídas por pequenos 
pelágicos, pescada e lagostim, sendo que em Šibenska-kninska predominam as capturas de 
espécies demersais. Em Ličko-senjska as capturas são insignificantes. 
 
São muito reduzidas as quantidades das capturas de espécies de água doce, rondando as 50 
toneladas. Recorde-se que representam apenas 8% das capturas da pesca desportiva e recreativa. 
As capturas de espécies de água doce só começaram a ser registadas a partir de 2004. As 
capturas são muito diversificadas, à excepção da brama comum (Abramis brama), que 
representa 30% da totalidade das capturas. As capturas de siluro-europeu (Silurus glanis), 
carpa-comum e carpa-koi (Cyprinus carpio) e de escalo-prateado (Leuciscus idus) representam 
entre 5 e 6% das capturas de espécies de água doce.  
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5. Aquicultura 
 
A aquicultura na Croácia é feita tanto em água doce como no mar. A produção de espécies em 
água doce e de moluscos bivalves vive um impasse, enquanto a aquicultura marinha atravessa 
um momento de desenvolvimento nos últimos anos. 
 

Gráfico 5: Produção da aquicultura na Croácia. Toneladas 
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Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
 
O mercado atravessa um momento de mudança, pelo que a aquicultura croata tem necessidade 
de proceder a uma adaptação, tanto a nível dos processos de produção como a nível do 
acondicionamento e comercialização. Defronta-se, no entanto, com uma série de obstáculos. 
Não houve uma adequação às normas e regras comunitárias em matéria sanitária e, 
inclusivamente, alguns produtores desconhecem-nas. A comercialização defronta-se com os 
problemas da inexistência de infra-estruturas e com as deficiências nos circuitos comerciais com 
que o conjunto do sector da pesca croata está confrontado. Observa-se ainda a falta de 
instalações adequadas para a transformação susceptíveis de aumentar o valor acrescido dos 
produtos da aquicultura. A produção de moluscos bivalves está estagnada devido à inexistência 
de instalações de depuração que cumpram as regras sanitárias comunitárias. 
 
A Croácia conta com condições geográficas e climáticas muito favoráveis para o 
desenvolvimento da aquicultura, tanto marinha como de água doce. Há uma abundância de 
recursos de água doce, e os ecossistemas estão bastante bem preservados, o que abre 
oportunidades ao desenvolvimento de uma aquicultura sustentável e no respeito do ambiente. 
Encontrar novos locais de produção é, no entanto, difícil, em virtude de um deficiente 
ordenamento do território e da concorrência feita por outras actividades na utilização da costa. A 
gestão integral das zonas costeiras está, ainda, confrontada com problemas que se prendem com 
a aceitação pública, e a sensibilização para a protecção ambiental é débil. 
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Mapa 12: Distribuição geográfica das explorações aquícolas 
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Os custos de produção da 
aquicultura são relativamente 
elevados, pese embora o 
reduzido custo da mão-de-
obra. A aquicultura marinha 
depende das importações para 
o fornecimento das matérias-
primas para a alimentação. 
Por seu turno, a aquicultura 
de água doce croata tem 
rendimentos baixos devido à 
tecnologia obsoleta que 
utiliza. Nos últimos anos, a 
aquicultura marinha 
conseguiu atrair algum 

investimento estrangeiro, mas continua a sentir-se uma falta de capital que permitiria melhorar 
as estruturas de produção. Além disso, a gestão empresarial no sector da aquicultura também 
deveria ser aperfeiçoada. 
 

5.1. Aquicultura de água doce 
 
Em água doce, as principais espécies produzidas são a carpa-comum e carpa-koi (Cyprinus 
carpio) e a truta (Onchorhynchus mykiss). Estas duas espécies representam 83% da produção 
da aquicultura em água doce. É ainda produzida a carpa-do-limo (Ctenopharingodon idellus), a 
carpa-prateada (Hypophtalmichthys molitrix), o siluro-europeu (Silurus glanis y Silurus asotus), 
a carpa cabeçuda (Hypophtalmichthys nobilis), o lúcio (Esox lucius), o lúcio perca (Stizostedion 
lucioperca) e a tenca (Tinca tinca), embora em quantidades muito inferiores. 
 
A aquicultura de água doce é praticada em dois tipos de ambientes: em tanques de águas 
temperadas (para os ciprinídeos) e em instalações com circulação de água fria (para os 
salmonídeos). O encerramento de mercados e problemas associados ao processo de transição 
foram responsáveis por uma redução da produção nos últimos anos. Num período de dez anos, a 
superfície dedicada à aquicultura em água doce foi reduzida em 50%. Em 2005 existia uma 
superfície de 6 289 hectares em tanques de água temperada, além de uma superfície de produção 
de 5,48 hectares em canais de circulação, nas zonas de montanha. 
 
A produção de trutas encontra-se muito concentrada. Quatro províncias concentram 82% dos 
22 centros de produção: em Zagrebačka existem 6 explorações; em Karlovačka, 5; em Ličko-
senjska, 4; e em Splitsko-Dalmatinska, 3. Já a produção de carpas está distribuída de forma 
mais homogénea nas províncias do interior, embora cinco províncias concentrem 76% das 21 
explorações piscícolas. As províncias que contam com um maior número de explorações são: 
Osječko-baranjska (5), Bjelovarsko-Bilogorska (4), Požeško-slavonska (3), Zagrebačka (2) e 
Koprivničko-križevačka (2). 
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Em 2005, a aquicultura de água doce na Croácia produziu 1 855 toneladas de alevins e 4 344 
toneladas de peixe para consumo humano. A carpa (Cyprinus carpio) representa 80% da 
produção de alevins e 51% da produção para consumo humano. Por seu turno, a truta 
(Onchorhynchus mykiss) representa 6% da produção de alevins e 30% da produção para 
consumo. A produção das restantes espécies é consideravelmente inferior. A espécie que se 
segue por ordem de importância é o siluro-europeu (principalmente Silurus asotus), que 
representa 6% da produção de alevins e 9% do peixe para consumo humano. 
 
A produção aquícola em água doce é, na sua grande maioria, extensiva, pelo que os rendimentos 
dela derivados são baixos. Além disso, a aquicultura de água doce enfrenta diversos problemas, 
designadamente elevadas despesas veterinárias, a nível de gestão da água, ou ainda as 
consequências da depredação de certas espécies de aves selvagens. 
 

5.2. Aquicultura marinha 
 
A aquicultura marinha é regulada por Regulamentos relativos a licenças para aquicultura e 
relativos ao registo de licenças (29/02, 42/04 e 134/05). Existe ainda outro Regulamento relativo 
ao diário de actividades nas explorações aquícolas. 
 
Em 2006 estavam registados 32 produtores de peixes marinhos, 7 de atum rabilho e 71 de 
moluscos bivalves. As primeiras experiências em aquicultura marinha tiveram início em 1980, 
tendo a exploração piscícola de atum rabilho sido iniciada em 1996. São produzidos 
robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax) e dourada (Sparus aurata), embora o atum rabilho 
(Thunnus thynnus) seja a espécie com maior importância económica. A produção é feita, na sua 
grande maioria, em jaulas. O atum rabilho representa 54% das quantidades produzidas na 
aquicultura marinha; o robalo, 32%, e a dourada, 13%. Iniciou-se recentemente a produção de 
dentão (Dentex dentex) e de sargo bicudo (Diplodus puntazzo), embora com uma importância 
marginal. A produção de moluscos bivalves limita-se ao mexilhão (Mytilus galloprovincialis) e 
às ostras (Ostrea edulis). 
 
Existem 32 centros de piscicultura marinha, assim distribuídos: 12 na província de Zadarska, 8 
em Splitsko-dalmatinska, 5 em Dubrovačko-neretvanska e os restantes distribuídos pelas 
restantes províncias. Estima-se um aumento da produção de robalo-legítimo e de dourada nos 
próximos anos, devido ao aumento da procura interna, à revitalização do turismo e a novas 
possibilidades de investimento. Um maior desenvolvimento da aquicultura marinha dependerá 
da adaptação da estrutura de produção croata às exigências em matéria sanitária da UE e da 
disponibilidade de alevins que permita o aumento da produção. 
 
Na década de 1980, deu-se início à produção de robalo-legítimo e de dourada em jaulas de 
madeira, tendo-se hoje, no entanto, generalizado a utilização de jaulas redondas em plástico 
flexível. Existe uma tendência para que a produção se afaste da costa e se adentre em mar 
aberto. 
 

5.3. Exploração piscícola de atum rabilho 
 
A produção de atum rabilho teve início em 1996, após o regresso de dois grandes produtores na 
Austrália: Dinko Lukin e Tony Santic. Dinko Lukin era proprietário de duas empresas 
produtoras de atum na Austrália (Dinko Tuna Farmers Pty Ltd e Lukin Fisheries Pty Ltd), e 
Tony Santic, da Tony’s Tuna International Pty Ltd. 
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O atum rabilho representa 61% do valor total da produção da aquicultura marinha. Estima-se, no 
entanto, que, devido a uma redução da disponibilidade de exemplares para engorda, a produção 
de atum rabilho também sofra uma acentuada redução. 
 
Na Croácia, ao contrário de outros países, a criação de atum é mais morosa, chegando a atingir 
períodos de três anos. Noutros países, o período de engorda é de seis meses, conseguindo-se 
duplicar o peso. Todavia, na Croácia, se os animais são mantidos em jaulas durante 18 meses, o 
seu peso chega a quintuplicar, embora a mortalidade e os custos possam elevar-se de forma 
considerável. 
 
As condições existentes nas águas croatas restringem o aumento da mortalidade, e os reduzidos 
custos da mão-de-obra permitem, em parte, travar o aumento dos custos. Por outro lado, a 
abundância de juvenis de atum no Adriático e a tendência para a redução das quotas jogam a 
favor do aumento do tempo de engorda. Já a tendência para utilizar a quota com exemplares 
mais jovens e de menor peso tem um maior impacto sobre as unidades populacionais de atum. A 
isto acresce que os tamanhos mínimos das capturas de atum rabilho na Croácia são inferiores 
aos tamanhos autorizados na União Europeia. 
 
Para a exploração do atum são utilizadas grandes jaulas com um perímetro que varia 
normalmente entre 30 e 50 metros, mas que pode chegar a atingir os 150 metros. A exploração é 
feita com base em atuns selvagens capturados com redes de cercar, sendo o peso da maioria dos 
exemplares inferior a 10 kg. 
 
A alimentação do atum é constituída por pequenos pelágicos frescos capturados pela frota 
croata, arenque congelado importado ou cefalópodes. O arenque representa 88% da dieta e as 
sardinhas cerca de 7%. Foram feitas tentativas para aumentar o recurso da sardinha, mas voltou 
a utilizar-se a mesma quantidade de arenques. No entanto, uma parte considerável das capturas 
de pequenos pelágicos tem como finalidade a alimentação do atum. 
 
De acordo com os dados estatísticas da Direcção das Pescas, a produção de atum rabilho em 
2000 era de 1 200 toneladas, tendo-se alcançado um pico em 2003, com 4 679 toneladas. De 
acordo com estes dados, entre 2003 e 2004 a exploração piscícola de atum rabilho conheceu 
uma redução da ordem dos 19%. É conveniente, a este respeito, ter presente que na lista da 
ICCAT figuram 8 explorações com uma capacidade de 7 880 toneladas. A serem correctos estes 
dados estatísticos, significa que as explorações de atum rabilho funcionam a 46% da sua 
capacidade. 
 
As exportações de atum rabilho para o Japão – principal destino da produção croata desta 
espécie – alcançaram níveis relevantes a partir de 1997. Fontes como a ATRT3 chamaram 
frequentemente a atenção para diferenças entre as estatísticas relativas ao comércio externo 
japonesas e as croatas. Os números japoneses relativos a importações provenientes da Croácia 
são superiores às facultadas pela Croácia sobre as exportações que efectua para o Japão. 
 
Nos estudos que realiza com carácter periódico – "The plunder of BlueFin tuna in the 
Mediterranean & East Atlantic" –, a ATRT avança estimativas, das quais se infere que os 
números croatas subestimam as capturas efectivas. A ATRT baseia as suas estimativas, entre 
outros factores, nos números relativos às importações japonesas procedentes da Croácia, nas 
importações croatas de juvenis de atum, nos períodos de engorda, na actividade dos navios e nas 
explorações. Por exemplo, em 2006, as estimativas relativas às capturas chegavam a ser o triplo 

                                                 
3 Advanced Tuna Ranching Technologies S.L. 
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da quota atribuída pela ICCAT4. Nesse mesmo ano, para o qual foi fixada uma quota de 970 
toneladas, foram exportadas 2 145 toneladas, e estima-se que as capturas foram da ordem das 
3 101 toneladas. Por seu turno, as estimativas sobre as capturas contidas no estudo "Race for the 
last bluefin"5 avançam um número ainda mais elevado. De acordo com este estudo, as capturas 
ascenderiam às 4 793 toneladas. 
 

Tabela 3: Situação da produção de atum rabilho na Croácia 

Capacidade ICCAT (Tm) 7.880

Produção média 2004/2005 FAO (Tm) 3.600

Explorações 
piscícolas 
de atum 

% Produção/Capacidade ICCAT 46%

Total Capturas Croácia 

  Quota ICCAT (Tm) Capturas (Tm) % Capturas/Quota

Produção 
explorações 
piscícolas (Tm) 

2001 1.259 903 72% 2.500 (1)

2002 1.232 977 79% 3.971 (1)

2003 1.155 1.139 99% 4.679 (1)

2004 951 827 87% 3.777 (2)

2005 1.069 1.017 95% 3.425 (2)

2006 1.022 1.022 100%  

2007 862 820 95%  

2008 833       

2009* 641       

2010* 582       
* Acordos ICCAT Marraquexe Novembro 2008 
(1) Dados da Direcção das Pescas 
(2) Dados da Direcção das Pescas comunicados à FAO 

 

Fonte ICCAT, Direcção das Pescas, FAO. Elaboração Própria 
 
Em 2003, a elevada mortalidade registada nas explorações piscícolas de Garabouli levou os 
produtores libaneses a vender uma parte dos seus atuns a produtores croatas. De acordo com 
dados oficiais, entre 2003 e 2004 as explorações piscícolas de atum rabilho registaram uma 
redução de 19%, tanto a nível das capturas como a nível da produção. Trata-se de uma redução 
associada à actividade de sociedades mistas, e que esteve na origem de uma diminuição de 4% 
da taxa total do emprego gerado pelo sector da pesca. Este facto deixa patente a dependência do 
sector da pesca croata em relação à exploração de atum rabilho. Tendo em conta o estado 
deplorável das unidades populacionais de atum rabilho, é pertinente suscitar um número 
considerável de questões sobre o futuro desta actividade a curto prazo, bem como sobre a sua 
incidência no sector da pesca croata. A este respeito, é conveniente recordar que a ICCAT 
decidiu, em Marraquexe, uma redução (que aguarda ratificação) da quota croata de 
aproximadamente 33%. 

                                                 
4  The plunder of BlueFin tuna in the Mediterranean & East Atlantic during 2006 and 2007. Advanced Tuna 

Ranching Technologies S.L. 2007. Table: 2.2.1.9.: Summary of Croatia’s 2006 Processed BFT Exports and Real 
Estimated BFT Catches per Fishing Gear. 

5  WWF Mediterranean, March 2008. Table 016: Estimated minimum real yearly PS BFT catches by Croatia's PS 
fishing fleet based on yearly total processed farmed PS BFT production figures according to the Croatian 
Chamber of Economy and CROSTAT, total exports to Japan during that same period, and exports according to 
INFOSAMAK. 
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A exploração piscícola de atum rabilho depende frequentemente de frotas estrangeiras para o 
fornecimento de exemplares. Até 2000, a exploração de atum utilizava exclusivamente as 
capturas da frota croata. Depois dessa data, passou também a contar com o fornecimento das 
capturas das frotas de Itália, França, Tunísia e Espanha. Até 2003, as frotas estrangeiras 
forneciam cerca de 1 100 toneladas de atum rabilho às explorações piscícolas croatas. Em 2004 
essa quantidade caiu para 636 toneladas. Posteriormente, o recurso às capturas realizadas por 
frotas estrangeiras conheceu um forte aumento, tendo em 2006 excedido as 1 600 toneladas.  
 
Em Zadarska estão instalados 57% da capacidade de produção de atum rabilho (4 520 
toneladas), e em Splitsko-dalmatinska estão 38% (2 960 toneladas). As dimensões das 
explorações piscícolas diferem grandemente e a produção está muito concentrada. As duas 
maiores empresas - Kali Tuna d.o.o. (1 990 toneladas) e Marituna d.d. (1 500 toneladas) - 
asseguram 44% da capacidade total de produção. A empresa Sardina d.d. é proprietária ou gere 
as explorações de duas empresas (Sardina d.d. e Brač tuna d.o.o.), que têm uma capacidade para 
1 800 toneladas. Estas três empresas asseguram 67% da capacidade de produção do atum 
rabilho. Existem outras empresas, como a Drvenik Tuna d.o.o. (900 toneladas), a Jadran Tuna 
d.o.o, (800 toneladas), a Bepina Komerc d.o.o. (560 toneladas) e a Zadar Tuna d.o.o, (230 
toneladas). Há ainda a Adriatic Tuna d.o.o., que tudo indica estar presentemente a laborar, mas 
que em Janeiro de 2009 não figurava na lista de explorações piscícolas da ICCAT. Existem 
muitos outros vínculos empresariais. Por exemplo, a Adriatic Tuna d.o.o. e a Zadar Tuna d.o.o. 
partilham a mesma administração. Por outro lado, a Bepina Komerc d.o.o. foi criada por pessoas 
ligadas à Drvenik Tuna d.o.o.  
 

Mapa 13: Localização das explorações piscícolas de atum 

 
 

Fonte: Ivan Katavić 2008 
 
São ainda necessários esforços com vista a reduzir o impacto ambiental das explorações de atum 
e para evitar conflitos com outros sectores em torno da utilização das zonas costeiras. Um 
controlo mais rigoroso da alimentação e uma redução dos desperdícios, em concreto, seriam 
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medidas vantajosas tanto para a economia da produção como para o ambiente. Uma definição 
mais clara das zonas de exploração e uma melhoria da tecnologia utilizada na produção afastada 
da costa permitiriam também reduzir o impacto ambiental desta actividade. 
 

5.4. Produção de moluscos bivalves 
 
No que diz respeito aos moluscos bivalves, produzem-se mexilhões (Mytilus galloprovincialis) 
e ostras (Ostrea edulis) na Baía de Malostonski (Dubrovačko-neretvanska) e na Baía de Limski 
(Istarska), em quantidades consideráveis. Das 71 explorações que se encontram registadas, 45 
situam-se na província de Dubrovačko-neretvanska, 11 em Istarska e outras 11 em Šibenska-
kninska. De uma forma geral, a produção de bivalves é feita em explorações familiares, 
existindo apenas uma dezena de explorações cuja produção ultrapassa as cinquenta toneladas 
anuais. 
 
O mexilhão representa 88% da produção de moluscos bivalves. A sua produção é feita, em 
geral, utilizando cordas, onde os exemplares se agarram; outros produtores, em menor número, 
utilizam cestas de plástico. A produção de moluscos bivalves vive uma situação de estagnação, 
na medida em que a sua comercialização se restringe ao mercado interno; a ausência de 
depuradoras que cumpram as regras sanitárias da UE não permite que estes produtos cheguem 
ao mercado comunitário. Deu-se, no entanto, início a um processo para a identificação e 
autorização de novas zonas de produção. Na província de Dubrovačko-neretvanska foram 
apresentados cerca de cem pedidos para instalação de novas explorações e, em Šibenska-
kninska, foram apresentados outros vinte pedidos. 
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6. Gestão dos recursos haliêuticos 
 
A Comissão, no seu relatório analítico relativo à incorporação do acervo comunitário, de 18 de 
Julho de 2006, identificou vários pontos débeis na gestão dos recursos haliêuticos na Croácia. 
Entre eles, é pertinente mencionar a figura da "pesca de subsistência", as diferenças 
registadas a nível das medidas técnicas, a melhoria da qualidade dos dados sobre capturas, 
esforço de pesca e avaliação dos recursos com vista à melhoria da base científica da gestão 
dos recursos. Salientava, ainda, a necessidade de melhorar a recolha de informação em matéria 
económica. 
 
A gestão da pesca na Croácia insere-se nas competências da Direcção das Pescas, dependente 
do Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A Direcção das Pescas tem 
a sede em Zagreb e conta com sete direcções regionais, a nível de província. 
 
A Direcção das Pescas está subdividida em quatro departamentos: gestão dos recursos marinhos, 
gestão dos recursos de água doce, inspecção da pesca e cooperação e projectos internacionais. 
Existem dois órgãos de representação dos produtores, que têm um papel consultivo no processo 
legislativo: a Câmara Croata de Economia (HGK, empresas, com 222 membros) e a Câmara 
Croata de Artesanato e Comércio (HOK, pequenos produtores e pescadores independentes, 
com 1900 membros).  
 
O diploma fundamental em matéria de pesca na Croácia é a Lei de pesca marítima, de 6 de 
Outubro de 1994. Este diploma foi revisto (57/96 e 46/97) e foi consolidado em 2005 (48/05). A 
Lei foi complementada com um Regulamento sobre a pesca comercial de 2006 (JO 6/2006, 
46/06, 66/07), que estipula as medidas principais de gestão da pesca comercial, e com um 
Regulamento sobre artes de pesca e equipamentos utilizados na pesca comercial (6/06, 46/06, 
93/06). 
 
A actividade da pesca está regulada por um sistema de licenças. A partir de 2001 o diário de 
bordo tem carácter obrigatório, no qual se devem registar as capturas, mas no entanto sem 
especificar as quantidades por espécie. A inexistência de declarações de desembarque e de 
notas de venda, bem como a inexistência de um sistema de recolha de dados com base nos 
diários de bordo susceptível de serem utilizados como forma de verificação cruzada, dificulta 
uma gestão eficaz dos recursos haliêuticos. A única espécie sujeita a quotas é o atum rabilho, 
que deve respeitar os TAC estipulados no âmbito da ICCAT.  
 
A lei relativa à pesca marítima estabelece distinções entre a pesca comercial, de subsistência e a 
recreativa ou desportiva. A pesca comercial em águas croatas está interdita às pessoas 
singulares ou colectivas estrangeiras, bem como aos cidadãos croatas que trabalhem por conta 
de estrangeiros. Estas limitações vão ao arrepio das disposições do Tratado CE sobre o direito 
de estabelecimento e da liberdade de circulação de capitais. As disposições para combater a 
pesca ilegal, não documentada e não regulamentada (INDNR, IUU) limitam-se, no entanto, 
unicamente aos navios que arvoram pavilhão croata, não sendo aplicáveis aos navios que 
arvoram outros pavilhões que possam manter vínculos económicos com a Croácia. 
 
A legislação croata prevê a "pesca de subsistência" para o consumo pessoal. Ao abrigo desta 
figura, são autorizadas capturas até cinco quilogramas diários. Foram emitidas 13 000 licenças, 
mas o número de licenças utilizadas é sensivelmente inferior. A pesca de subsistência apresenta, 
porém, sérios problemas de controlo, pode ocultar um volume significativo de capturas e dar azo 
a uma economia paralela. 
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Os instrumentos de gestão, designadamente autorizações, registo de frota, protecção de espécies, 
vigilância e controlo e diários de bordo, são objecto de regulamentos de execução:  

• Regulamento sobre as autorizações e o registo da frota de pesca (155/05 e 135/06); 
• Regulamento sobre diários de bordo e transmissão de dados sobre capturas (95/07); 
• Regulamento sobre controlo e supervisão da pesca e vigilância (62/06 e 135/06); 
• Despacho sobre a protecção dos peixes e de outros organismos marinhos (101/02). 

 
A pesca realizada em água doce é regulada pela Lei de 26 de Novembro de 2001, modificada 
por 7/03, 174/04 e 10/05 e consolidada em 49/05. A sua aplicação é regulada pelo Regulamento 
relativo à pesca comercial em água doce (82/05). 
 
A gestão dos recursos baseia-se em medidas técnicas, medidas de controlo e medidas de 
regulação do esforço de pesca. As principais medidas incidem sobre tamanhos mínimos para os 
desembarques, encerramento em tempo real para algumas espécies e restrições espaciais e 
temporárias para certas artes. 
 
As águas do canal entre as ilhas e o continente são alvo de numerosos encerramento em tempo 
real, o que implica que uma parte significativa das águas interiores croatas tenha, efectivamente, 
possibilidades de pesca muito restritas. Existem cerca de 20 zonas protegidas às quais são 
aplicáveis medidas de gestão especiais, devido à sua importância enquanto zonas de reprodução. 
 
A regulamentação comunitária prevê tamanhos mínimos para algumas espécies do 
Mediterrâneo6 e para as quais a Croácia não definiu tamanhos mínimos (sete espécies de peixes, 
uma de crustáceos e uma de moluscos bivalves). Nas estatísticas sobre as capturas não figuram 
estas espécies. A regulamentação croata7 estabelece, por seu turno, tamanhos mínimos para 
espécies que não são alvo desse tipo de restrição na regulamentação comunitária (onze espécies 
de peixes, uma de crustáceos e duas de moluscos bivalves). 
 
Tabela 4: Diferenças nas regulamentações croata e comunitária sobre espécies para as quais estão 
previstos tamanhos mínimos 

 Espécies sujeitas a tamanho mínimo na 
Croácia e não na UE 

Espécies sujeitas a tamanho mínimo na 
UE e não na Croácia 

1. Peixes Dentão (Dentex dentex, 30 cm) 
Tamboril (Lophius spp., 30 cm) 
Lisa (Liza spp., Chelon spp., 16 cm) 
Tainha-olhalvo (Mugil cephalus, 20 cm) 
Bonito listado Atlántico (Sarda sarda, 45 
cm) 
Roncadeira preta (Sciaena umbra, 30 cm) 
Rascasso vermelho (Scorpaena scrofa, 25 
cm) 
Charruteiro-catarino (Seriola dumerili, 45 
cm) 
Choupa (Spondyliosoma cantharus, 18 
cm) 
Espadilha (Sprattus phalericus, 8 cm) 
Espadim do Mediterrâneo (Tetrapturus 
belone, 120 cm) 

Sargo-alcorraz (Diplodus annularis, 12 cm) 
Sargo bicudo (Diplodus puntazzo, 18 cm) 
Sargo-safia (Diplodus vulgaris, 18 cm) 
Ferreira (Lithognathus mormyrus, 20 cm) 
Besugo (Pagellus acarne, 17 cm) 
Goraz (Pagellus bogaraveo, 33 cm) 
Cherne (Polyprion americanus, 45 cm) 
Carapau (Trachurus spp., 15 cm) 

2. Crustáceos Santola europeia (Maja squinado, 10 cm) Gamba branca (Parapenaeus longirostris, 
20 mm CC) 

3. Moluscos bivalves  Amêijoas (Venerupis spp., 25 mm) 

 

                                                 
6  Regulamento (CE) n° 1967/2006 
7  Despacho Ministerial sobre a protecção de peixes e outros organismos marinhos. NN 101/02 1660 (NAREDBU 

O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA) 
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Não existem diferenças nos tamanhos mínimos para as seguintes espécies: anchova (Engraulis 
encrasicolus), garoupa (Epinephelus spp.), salmonete (Mullus spp.), sardas e cavalas (Scomber 
spp.), linguado (Solea vulgaris), dourada (Sparus aurata), lagostim (Nephrops norvegicus), 
vieira do Mediterrâneo (Pecten jacobeus) e venerídeos (Venus spp.). A Tabela 5 mostra os 
tamanhos mínimos para os desembarques na Croácia em relação aos quais existem diferenças 
comparativamente aos tamanhos estabelecidos pela regulamentação comunitária para o 
Mediterrâneo. Apenas em relação a uma espécie - o pargo - a regulamentação croata estabelece 
um tamanho mínimo superior ao estipulado pela UE, sendo essa diferença substancial: 67%. Os 
tamanhos estabelecidos pela regulamentação comunitária são superiores aos tamanhos 
estipulados pela regulamentação croata para: o sargo legítimo (53%), a pescada (25%), a bica 
(25%), o lavagante (25%), a sardinha (10%) e o robalo legítimo (9%). Em relação à lagosta 
existem também diferenças: a regulamentação comunitária estabelece um tamanho mínimo para 
o conjunto das lagostas (Palinuridae), enquanto a regulamentação croata se centra na lagosta 
vulgar (Palinurus elephas). 
 
Por outro lado, a regulamentação croata estabelece para o atum rabilho (Thunnus thynnus) um 
tamanho mínimo de 70 cm ou 6,4 kg, enquanto o Regulamento (CE) 1559/20078 estabelece 115 
cm ou 30 kg para a União Europeia. Todavia, o Regulamento (CE) 520/20079 estabelece para o 
Mediterrâneo um tamanho mínimo de 80 cm ou 10 kg. Para o espadarte (Xiphias gladius), a 
regulamentação croata estabelece um tamanho mínimo de 70 cm ou 6,4 kg, e o Regulamento 
(CE) 520/2007 estabelece um tamanho mínimo de 125 cm ou 25 kg, embora unicamente para o 
Oceano Atlântico.  
 

Tabela 5: Diferenças nos tamanhos mínimos para o desembarque na Croácia e na UE (Mediterrâneo) 

Tamanhos mínimos Nome científico Nome comum 

Croácia   UE (Regul. nº 1967/2006) 

1. Peixes    

Dicentrarchus labrax Robalo legítimo 23 cm 25 cm 

Diplodus sargus Sargo legítimo 15 cm 23 cm 

Merluccius merluccius Pescada branca 16 cm 20 cm 

Pagellus erythrinus Bica 12 cm 15 cm 

Pagrus pagrus Pargo legítimo 30 cm 18 cm 

Sardina pilchardus Sardinha 10 cm 11 cm 

2. Crustáceos     

Homarus gammarus Lavagante 240 mm CT T300 mm CT 105 mm CC 

Palinuridae Lagostas 240 mm CT (P. Elephas) 90 mm CC 

CT = comprimento total; CC = comprimento da carapaça. 

 
A pesca com redes de arrasto está proibida a menos de uma milha marítima da costa. A partir de 
31 de Dezembro de 2009, esta proibição será alargada até às três milhas marítimas e a 
profundidades inferiores a 50 metros. No Regulamento (CE) n° 1967/2006 relativo a medidas de 
gestão para a exploração sustentável dos recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo proíbe-se o 
arrasto a menos de 1,5 milhas marítimas da costa, embora a pesca seja permitida entre 0,7 e 1,5 
milhas marítimas desde que a profundidade não seja inferior à isóbata de 50 metros. 
 

                                                 
8 Plano plurianual de recuperação do atum rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo 
9 Medidas técnicas de conservação para certas unidades populacionais de grandes migradores 
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A Croácia está interessada em manter certas artes de pesca tradicionais, que têm, nalguns casos, 
características diferentes das estabelecidas pela União Europeia ou que, simplesmente, a UE não 
reconhece nem autoriza. As principais diferenças prendem-se com a identificação das artes 
passivas e do arrasto de varas, as malhagens, as malhagens mínimas para certas artes 
tradicionais de arrasto pelo fundo e as dimensões máximas para as redes de emalhar e de cerco. 
 
A gestão da pesca fluvial também se faz com base em licenças. A actividade está concentrada no 
Danúbio, com 25 licenças emitidas, e no Sava, com 10 licenças. A actividade está organizada 
através de associações em zonas sujeitas a concessões com planos de gestão. 
 
No que diz respeito aos acordos internacionais associados, em maior ou menor medida, à gestão 
dos recursos haliêuticos, é pertinente recordar que a Croácia é parte contratante da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), mas não do Acordo das Nações 
Unidas relativo às populações transzonais e das unidades populacionais de grandes 
migradores. 
 
No que respeita as organizações regionais de pesca, a Croácia é membro e aplica as 
recomendações da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) e da Comissão 
Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT). 
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7.  Emprego no sector da Pesca 
 
A Croácia regista uma taxa de desemprego muito elevada, que atinge 18% da população activa. 
À semelhança do que acontece com o conjunto da economia, a pesca tem uma contribuição 
reduzida para o emprego. Inclusivamente no conjunto da agricultura, da caça, da pesca e das 
actividades florestais, a pesca assegura apenas 6% do emprego. A pesca e as actividades 
conexas geram em torno de 20 000 postos de trabalho. 
 
Existe ainda a figura das "licenças de pesca de subsistência". Em 2007, havia 13 mil licenças de 
pesca de subsistência. Muito embora estas licenças apenas permitam aos titulares capturar 5 
quilogramas diários e, teoricamente, não lhes permite a venda das suas capturas, o seu papel 
social não pode ser ignorado, principalmente se as capturas são de espécies demersais de preços 
elevados. 
 
A pesca tem um papel importante no emprego em certas zonas costeiras, e principalmente nas 
ilhas, onde as actividades alternativas são cada vez mais escassas. A este respeito, importa 
recordar que aproximadamente 70% da actividade da pesca, da aquicultura e da transformação 
são levadas a cabo nas ilhas. 
 
Em 2007, a pesca assegurou emprego directo a 4606 pessoas, o que representou um aumento de 
11% comparativamente a 2002. Este facto demonstra inequivocamente a dependência de certas 
zonas em relação ao emprego gerado pela pesca.  
 

Gráfico 6: Emprego no sector da pesca e comparação do salário líquido no sector da pesca com o total 
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Fonte: República da Croácia - Departamento Central de Estatísticas. Elaboração própria 
 
Outro factor a considerar no crescimento do emprego no sector da pesca é o processo de 
equiparação dos salários praticados neste sector em relação à média do conjunto das actividades 
económicas (Ver Gráfico 6). Em 2002 os salários no sector da pesca correspondiam a 71% da 
média total dos salários praticados, mas já em 2008 passaram a representar 80%. O aumento 
registado em 2003 e a descida registada em 2004 devem-se à evolução no emprego nas 
denominadas sociedades de "propriedade mista" (Mješovito vlasništvo), que são sociedades 
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com investimento estrangeiro. Esta evolução acompanha o pico registado na produção das 
explorações de atum rabilho de 2003 e a sua posterior descida. 
 
Entre 2003 e 2004 observou-se uma redução de 19%, tanto a nível das capturas como da 
produção nas explorações piscícolas de atum rabilho. Esta redução traduziu-se numa diminuição 
de 4% no emprego total gerado pelo sector da pesca e de 43% no emprego gerado pelas 
sociedades mistas. Este facto demonstra a dependência do sector da pesca croata da exploração 
de atum rabilho e torna imprescindível uma análise do impacto da redução de 33% da quota de 
atum rabilho que será aplicada até 2011. 
 
As empresas do sector da pesca croatas podem ser pessoas colectivas (pravne osobe) e pessoas 
singulares (obrt i slobodne profesije). Em 2007, as sociedades de pessoas colectivas 
asseguravam 35% do emprego gerado pelo sector da pesca, enquanto as empresas detidas por 
pessoas singulares asseguravam os restantes 65%. 
 
93% do emprego gerado pelas sociedades detidas por pessoas colectivas são assegurados por 
empresas privadas, 5% por sociedades de "propriedade mista", 2% por cooperativas e 1% por 
empresas estatais. É conveniente recordar que em 2003, 25% do emprego gerado pelas 
sociedades de pessoas colectivas correspondia a sociedades de "propriedade mista". 
 
O emprego gerado pelas sociedades estatais conheceu uma redução acentuada, na medida em 
que em 2002 representava 6% do emprego gerado por sociedades pertencentes a pessoas 
colectivas. A maior redução foi detectada nas sociedades de "propriedade mista". Todavia, o 
emprego nas cooperativas conheceu um aumento. 
 

Gráfico 7: Emprego no sector da pesca em função do tipo de empresas 
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 Fonte: República da Croácia - Departamento Central de Estatísticas. Elaboração própria 
 
55% do emprego assegurado por empresas detidas por pessoas singulares, corresponde aos 
proprietários e 45% aos seus trabalhadores. Observa-se uma ligeira tendência em alta do número 
médio de trabalhadores por empresa. 
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8. Portos de Pesca 
 
A costa croata é muito acidentada, ao largo da qual existem numerosas ilhas, o que faz com que 
os pontos de desembarque das capturas existam em grande número. As infra-estruturas 
portuárias não estão muito desenvolvidas e, em geral, a actividade da pesca desenvolve-se 
simultaneamente com o transporte de passageiros ou de mercadorias. As capturas são 
desembarcadas directamente nas empresas de transformação ou em portos públicos. A Croácia, 
no entanto, definiu 137 pontos de desembarque; 52 para navios com mais de 15 metros de 
comprimento e 85 para embarcações com um comprimento inferior. A regulamentação relativa 
aos pontos de desembarque entrará em vigor em Junho de 2009. 
 

Gráfico 8: Distribuição dos portos por província 
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Na Croácia existem 102 portos nos quais se encontram registados navios da frota de pesca, de 
entre os quais 31 podem considerar-se importantes pelo número de navios que neles estão 
registados. Todavia, existem diferenças muito consideráveis entre os diferentes portos quanto ao 
número de navios, às infra-estruturas, aos desembarques e à importância territorial. 
Splitsko-dalmatinska conta com o maior número de portos, embora a sua maioria não se 
encontre entre os portos importantes. Isto é devido à importância das ilhas de Hvar, Vis e Brač 
na actividade da pesca desta província. Na maior parte dos portos de Istarska está registado um 
número elevado de navios. 
 
A descrição dos portos de pesca é complicada. Existem por vezes portos relevantes, quer pela 
sua importância local quer devido ao volume dos desembarques neles efectuados, embora a frota 
aí registada não seja muito significativa no contexto global do país. É o caso de Ugljan, na 
província de Zadarska. O mesmo ocorre com os portos de Makarska, Stari Grad, Sućuraj, 
Podgora e Jelsa, na província de Splitsko-dalmatinska e nos portos de Vela luka, Korčula, Ston e 
Cavtat, na província de Dubrovačko-neretvanska. 
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Mapa 14: Principais portos da Croácia 

 
 
Os principais portos de Istarska são Pula, Umag, Poreč e Rovinj, nos quais estão registados 744 
navios, que representam 71% da frota provincial. As espécies-alvo das capturas efectuadas são, 
na sua maioria, sardinhas e espécies demersais, principalmente cefalópodes e peixes chatos. 
 
À excepção de Rijeka, os principais portos de Primorsko-goranska estão situados nas ilhas. 
Rab é o maior deles, sendo também importantes os portos de Krk e de Cres. Nestes quatro 
portos estão registados 402 navios (62% da frota da província). A maioria dos desembarques é 
composta por pequenos pelágicos, pescada e lagostim. 
 
Em Zadarska os desembarques são constituídos principalmente por pequenos pelágicos nos 
portos de Zadar, Kali -Preko, Biograd- Tkon e Ugljan, nos quais estão registados 227 navios, 
que representam 48% da frota local a nível da província. Todavia, em Šibenska-kninska, a 
maior parte dos desembarques correspondem a espécies demersais. Nesta província a frota 
encontra-se muito concentrada nos portos de Šibenik, Murter-Jezera e Vodice-Tribunj. Estes três 
portos concentram 76% da frota local (204 navios). 
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A frota de Splitsko-dalmatinska está concentrada nos portos das ilhas de Hvar (Hvar, Stari 
Grad e Sućuraj), Vis (Komiža, Vis e Jelsa) e Brač (Postira). No continente encontram-se os 
portos de Trogir-Kaštela, Split, Makarska e Podgora, nos quais estão registados 642 navios, que 
representam 80% da frota local. Os maiores portos são Hvar, Trogir-Kaštela, Split e Komiža. As 
capturas são compostas, na sua maioria, por pequenos pelágicos, pescada e salmonete. 
 

Tabela 6: Principais portos de pesca da Croácia 

 Número de navios Percentagem da frota croata  

Porto < 10 m 10-18 m > 18 m Total < 10 m 10-18 m > 18 m Total Província 

Pula 168 67 3 238 7% 7% 1% 7% Istarska 

Rab 84 128 1 213 3% 14% 0% 6% Primorsko-goranska 

Umag 169 42 0 211 7% 5% 0% 6% Istarska 

Hvar 140 18 3 161 6% 2% 1% 5% Splitsko-dalmatinska 

Poreč 103 49 0 152 4% 5% 0% 4% Istarska 

Rovinj 102 40 1 143 4% 4% 0% 4% Istarska 

Trogir-Kaštela 97 17 3 117 4% 2% 1% 3% Splitsko-dalmatinska 

Split 65 11 28 104 3% 1% 13% 3% Splitsko-dalmatinska 

Zadar 58 20 18 96 2% 2% 8% 3% Zadarska 

Šibenik 81 11 2 94 3% 1% 1% 3% Šibenska-kninska 

Rijeka 47 26 16 89 2% 3% 8% 2% Primorsko-goranska 

Komiža 64 19 0 83 3% 2% 0% 2% Splitsko-dalmatinska 

Medulin 58 21 0 79 2% 2% 0% 2% Istarska 

Mali lošinj 56 20 2 78 2% 2% 1% 2% Primorsko-goranska 

Kali -Preko 25 13 32 70 1% 1% 15% 2% Zadarska 

Novigrad 39 24 0 63 2% 3% 0% 2% Istarska 

Murter-Jezera 35 26 2 63 1% 3% 1% 2% Šibenska-kninska 

Labin 44 8 2 54 2% 1% 1% 2% Istarska 

Biograd- Tkon 37 6 10 53 2% 1% 5% 1% Zadarska 

Krk 19 21 10 50 1% 2% 5% 1% Primorsko-goranska 

Cres 37 6 7 50 2% 1% 3% 1% Primorsko-goranska 

Vodice-Tribunj 19 26 2 47 1% 3% 1% 1% Šibenska-kninska 

Vrsar 24 20 1 45 1% 2% 0% 1% Istarska 

Vis 41 4 0 45 2% 0% 0% 1% Splitsko-dalmatinska 

Pag 19 25 0 44 1% 3% 0% 1% Zadarska 

Dubrovnik 0 37 2 39 0% 4% 1% 1% Dubrovačko-neretvanska 

Kukljica 6 9 6 21 0% 1% 3% 1% Zadarska 

Dugi rat 8 5 4 17 0% 1% 2% 0% Splitsko-dalmatinska 

Supetar 5 6 5 16 0% 1% 2% 0% Splitsko-dalmatinska 

Vinišće 2 8 5 15 0% 1% 2% 0% Splitsko-dalmatinska 

Postira 3 3 7 13 0% 0% 3% 0% Splitsko-dalmatinska 

Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
 
 

PE408.959 37



A Pesca na Croácia 
 

Os portos de Dubrovačko-neretvanska são, regra geral, de pequenas dimensões e a frota, 
muito dispersa, é composta por pequenas embarcações. Os portos mais importantes são 
Dubrovnik, Vela luka, Ston, Cavtat e Korčula, nos quais estão registados 124 navios, que 
representam 12% da frota local. As capturas são, na sua maioria, constituídas por pequenos 
pelágicos, pescada e lagostim. 
 
Também não é fácil proceder à descrição dos portos em função dos navios registados, dado o 
elevado número de embarcações de pequenas dimensões. Há portos com um grande número de 
embarcações, mas, devido à sua diminuta dimensão, a sua participação na produção da pesca é 
muito reduzida. 
 
44% dos navios com um comprimento superior a 18 metros estão concentrados em apenas 
quatro portos: Kali -Preko, Split, Zadar e Rijeka. O segmento da frota com comprimentos 
compreendidos entre 10 e 18 metros está concentrado em Rab (14%) e Pula (7%). 
 
A ICCAT autorizou 16 portos croatas para procederem ao transbordo ou ao desembarque de 
atum rabilho. Cinco deles situam-se na província de Splitsko-dalmatinska (Brac-Postira-Milna-
Sumartin, Hvar-Vira, Kaštel Sucurac-Sveti Kajo, Komiža e Split-Sjeverna luka). Outros três 
portos encontram-se na província de Zadarska (Biograd, Kali e Zadar-Gaženica). Há dois portos 
autorizados nas províncias de Dubrovačko-neretvanska (Dubrovnik-Sustjepan e Vela Luka), 
Istarska (Pula e Umag), Primorsko-goranska (Mali Lošinj e Rijeka) e Šibenska-kninska 
(Primošten e Tribunj). 
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9. Comercialização 
 
A Croácia não conta com uma Organização Comum de Mercado no sector dos produtos da 
pesca análoga à prevista pela regulamentação comunitária. Também não conta com um regime 
de intervenção. Todavia, desde 2006, a Croácia paga uma compensação equivalente a 14% do 
preço de venda das espécies demersais. 
 
Os problemas começam nas embarcações que, em geral, são de pequenas dimensões e não 
dispõem de uma capacidade adequada de armazenamento nem de refrigeração. À semelhança 
das infra-estruturas portuárias, as infra-estruturas comerciais dos produtos da pesca enferma de 
lacunas graves. A estrutura da cadeia comercial e o processo de formação de preços sentem os 
efeitos decorrentes da falta de instalações adequadas para o desembarque e da falta de 
instalações de descarga, armazenamento e de refrigeração.  
 
As lacunas detectadas a nível das infra-estruturas comerciais entravam o cumprimento das 
exigências em matéria sanitária da União Europeia. Trata-se, aliás, de lacunas que são 
transversais a todo o mercado, dificultando o desenvolvimento e a modernização do sector da 
pesca croata e das regiões que dele são dependentes.  
 
A falta de lotas e de mercados grossistas de peixe dificulta gravemente o estabelecimento de um 
sistema de recolha e acompanhamento dos preços. O Ministério da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural implementou, no entanto, um sistema de informação dos mercados. 
Recolhe-se informação mensal sobre os preços através de questionários nas explorações de 
aquicultura, nos locais de compra, nos mercados de peixe e nas empresas de transformação. 
 
Em 2007 havia 110 estabelecimentos de tratamento e armazenamento de produtos da pesca, 72 
dos quais tinham recebido autorização para exportar para países da União Europeia e 39, para 
operar no mercado interno ou exportar para países terceiros. As autoridades croatas 
reconheceram que dois estabelecimentos não conseguirão cumprir as exigências sanitárias da 
UE e que mais 22 apenas as poderão cumprir no momento da adesão. Por outro lado, existem 
seis centros de depuração de moluscos bivalves. Em 2007 nenhum deles estava autorizado a 
exportar para a União Europeia, muito embora as autoridades croatas estimassem que todos eles 
viriam a cumprir as exigências comunitárias. 
 
Na Croácia os mercados grossistas de peixe são praticamente inexistentes. De uma forma 
geral, o papel do mercado grossista é desempenhado por mercados privados que adquirem o 
peixe directamente aos pescadores ou aos aquicultores e abastecem as redes de comercialização. 
Existem dois mercados grossistas no norte (Rijeka e Poreč). O de Rijeka está em funcionamento 
desde Janeiro de 2008 e o de Poreč deveria abrir as portas em Dezembro de 2008. Estão 
projectados outros mercados grossistas. Existem também pequenos mercados nas principais 
cidades (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik) e nas zonas de maior concentração da 
actividade da pesca, em particular nas ilhas e nos arredores de Šibenik e de Zadar. 
 
A estrutura do mercado retalhista assenta principalmente em pequenos estabelecimentos 
especializados. Existem igualmente outros tipos de estrutura. Por exemplo, nas localidades 
costeiras, os pescadores arrendam bancas nos mercados públicos durante um ou vários dias. No 
interior, é frequente alguns pescadores ou produtores aquícolas venderem a sua produção 
juntamente com os produtos que adquirem a outros produtores. 
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Existem ainda empresas de comercialização nas ilhas, Istarska, e nos arredores de Šibenik, 
Zadar e Split, que enviam os produtos para os maiores mercados de peixe (Zagreb, Split ou 
Rijeka), para as cadeias de supermercados ou para exportação. 
 
As espécies demersais e os produtos da aquicultura são vendidos para consumo directo no 
mercado interno ou são exportados para Itália, à excepção do atum rabilho, que é exportado para 
o Japão praticamente na sua totalidade. 
 
Já a maior parte das capturas de pequenos pelágicos (sardinha e anchova) é vendida 
directamente ao sector da transformação ou para a alimentação de atum nas explorações 
piscícolas. O restante é vendido para consumo humano ou é exportado para Itália ou para a 
Eslovénia. As capturas destas espécies são geralmente desembarcadas directamente nas 
instalações do comprador, quer se trate de uma empresa ou de uma exploração piscícola. As 
explorações piscícolas de engorda estão concentradas em Zadar e em Splitsko-dalmatinska. As 
empresas de transformação, por seu turno, concentram-se em Rovinj (Istarska), Sali (Zadarska), 
Dugi Otok e nas imediações de Zadar. 
 
Em 2006 existiam 28 empresas que se dedicavam à indústria de transformação de peixe. As 
empresas croatas são, no entanto, de menores dimensões do que a média da União Europeia. 
Não existe, por exemplo, nenhuma empresa que possa ser designada como uma grande empresa, 
há 5 médias, 11 pequenas e 12 estabelecimentos artesanais. Três das cinco empresas médias e 
dez pequenas situam-se em províncias do litoral. A maior parte das empresas está concentrada 
nas províncias de Splitsko-dalmatinska, Istarska e Zadarska. Apenas quatro empresas cumprem 
as regras sanitárias da União Europeia e têm autorização para exportar. 
 
A tecnologia obsoleta do sector da transformação entrava a sua adaptação ao mercado 
comunitário, paralelamente a dificultar o cumprimento das exigências sanitárias, reduzir a sua 
competitividade e impedir a diversificação da produção. A falta de investimento em tecnologia e 
desenvolvimento de novos produtos debilita a competitividade e limita o leque de produtos do 
mar à sardinha e à anchova e dos produtos de água doce, à truta e à carpa. 
 

Gráfico 9: Produção do sector da transformação 
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Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
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A espécie mais utilizada na indústria de conservas em lata é a sardinha, embora também se 
produzam conservas à base de sarda ou de tunídeos. Anteriormente à independência da Croácia, 
as conservas em lata constituíam praticamente a totalidade dos produtos transformados à base de 
peixe. Depois da independência, este mercado sofreu uma transformação radical. Quase todos os 
mercados tradicionais desapareceram e passaram a vigorar restrições pautais. Entrar em novos 
mercados era tarefa bastante difícil, na medida em que a maior parte das empresas não cumpria 
as exigências sanitárias impostas pela União Europeia e não dispunham de fontes de 
investimento suficientes. Neste sentido, a produção de conservas de peixe em lata conheceu uma 
redução de 15 500 toneladas, em 2001, até atingir 5 300 toneladas, em 2007, passando a 
representar apenas 35% do volume total de produtos transformados à base de peixe. Este 
processo conduziu ao encerramento de um número considerável de empresas: neste curto 
período de tempo, passou-se de 40 para 28 empresas em actividade, que, devido às suas 
pequenas dimensões e aos seus custos elevados, têm poucas possibilidades de ser competitivas 
no mercado comunitário. 
 
Por outro lado, a produção de produtos salgados à base de peixe (principalmente de anchova) 
conheceu um aumento paulatino, em particular a partir de 2003. Em 2007 atingiu as 6 460 
toneladas (42% da produção de produtos transformados). Contrariamente às conservas em lata, 
os produtos salgados à base de peixe podem ser competitivos no mercado comunitário. A 
produção de filetes congelados cresceu até 2003, estagnando no entanto em 2004, decaindo 
fortemente em 2005. Nos últimos anos, e em particular desde 2003, a produção de saladas e 
outros produtos registou uma evolução positiva, equiparando-se à do peixe congelado em filetes. 
 
O sector da pesca croata tem uma estrutura muito débil, tanto do ponto de vista empresarial 
como do ponto de vista organizacional. Apesar do número relativamente elevado de 
embarcações com que a frota de pesca croata conta, existem unicamente 52 empresas 
constituídas como pessoas colectivas. Apenas duas empresas desenvolvem a sua actividade no 
domínio da pesca em água doce, uma radicada em Zagreb e a outra, em Istarska. 
 
O nível de organização da produção é, de uma forma generalizada, muito baixo, o que se deve, 
na maioria dos casos, ao facto de os pescadores mais idosos terem muitas renitências em relação 
ao associativismo. Existem dez cooperativas com actividade económica, muito embora possam 
existir mais dez de menor dimensão que desenvolvam uma certa actividade. As duas 
cooperativas de maior dimensão encontram-se na província de Istarska. Não existem 
organizações de produtores reconhecidas nos termos previstos pela regulamentação 
comunitária. Existe, todavia, planos para criar três organizações-piloto de produtores nos finais 
de 2009. Duas delas foram criadas no âmbito das Câmaras (HGK para as sociedades comerciais 
e HOK para as pessoas singulares). 
 
A Câmara Croata de Economia, paralelamente às suas funções de representação e ao seu 
papel consultivo no processo legislativo, mantém relações comerciais no estrangeiro e 
desenvolve actividades de promoção, formação e de transferência de tecnologia.  
 
A Associação da Pesca e da Transformação de Produtos da Pesca foi criada com o apoio da 
Câmara Croata de Economia com o objectivo de promover a cooperação entre os seus 
associados, que são cerca de 130. É constituída por três secções: pesca, aquicultura e 
transformação. 
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10. Comércio externo 
 
A Croácia é um importador líquido de produtos da pesca, segundo se infere pela observação das 
quantidades, dado que suas importações excedem as quantidades exportadas, embora o valor 
destas seja superior ao das importações. A maior parte do valor das importações corresponde ao 
atum rabilho que se destina ao mercado japonês. O grosso das importações é constituído por 
arenques congelados destinados à alimentação do atum rabilho. Consequentemente, é patente o 
relevante papel que desempenham as actividades relacionadas com a exploração piscícola de 
atum rabilho, tanto nas exportações como nas importações, ou, inclusivamente, no conjunto da 
economia de todo o sector da pesca croata. 
 

Gráfico 10: Comércio externo dos produtos da pesca para alimentação humana  
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Fonte FAO - FishStatPlus - Commodities Production and Trade 1976-2006. Elaboração própria 
 
É da exportação de atum rabilho destinado ao mercado japonês que advém a maior parte do 
valor das exportações. Com efeito, o pico das exportações que se registou em 2006 coincide 
com um ano em que as explorações piscícolas de atum rabilho praticamente duplicaram a sua 
produção comparativamente ao ano anterior, embora as capturas não sofressem alterações. É 
igualmente exportado peixe fresco e congelado para a União Europeia, principalmente para 
Itália e Eslovénia. As exportações de produtos transformados em conserva têm como principais 
destinos a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia. 
 
A redução do valor das exportações de peixe fresco, refrigerado ou congelado registada entre 
2003 e 2004 é reflexo de uma diminuição da produção dos centros de engorda de atum rabilho. 
Assistiu-se, no entanto, a uma situação paradoxal, considerando o elevado valor das exportações 
de atum rabilho: a produção de atum rabilho sofreu uma redução de 19%, mas o valor do total 
das exportações diminuiu 23%. Como consequência da redução dos Totais Admissíveis de 
Capturas adoptada pela ICCAT, em Novembro de 2008, nos próximos anos as exportações 
deverão sofrer uma redução considerável. Com efeito, a quota de capturas de atum rabilho em 
2010 será metade da quota de 2003. Importa, no entanto, ter em conta que, muito embora o 
volume das exportações de atum venha a sofrer uma redução, o seu valor tende a aumentar. De 
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todas as formas, a crise económica pode ter efeitos sobre a procura e provocar uma redução dos 
preços, à semelhança do que pode ocorrer com outros produtos de gama alta. 
 

Gráfico 11: Valor das exportações de produtos da pesca 
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A redução das exportações de conservas reflecte a perda de mercados nos países da Europa 
Central na sequência da independência da Croácia. É pouco provável que se verifique uma 
recuperação das exportações a curto ou médio prazo, o que só seria possível com avultados 
investimentos feitos com vista à adaptação às exigências da União Europeia em matéria sanitária 
e caso se introduzissem melhorias substanciais a nível da competitividade. O crescimento 
sustentado das exportações de produtos salgados à base de peixe é revelador do nível de 
competitividade deste segmento da indústria transformadora croata. 
 

Gráfico 12: Valor das importações de produtos da pesca 
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As importações de pequenos pelágicos registaram um aumento como consequência do aumento 
da produção e das exportações de atum rabilho. Estas importações registaram uma recuperação 
em 2005, embora a previsível redução da produção de atum rabilho possa conduzir a uma 
redução das importações de pelágicos congelados a médio prazo. 
 
Em 2006 havia 72 empresas exportadoras, 48 das quais – dois terços do total – estão 
concentradas, em partes praticamente iguais, em três províncias: Zadarska (17 empresas), 
Splitsko-dalmatinska (16 empresas) e Istarska (15 empresas). Por outro lado, em Primorsko-
goranska existem outras oito empresas exportadoras, em Šibenska-kninska existem cinco, e em 
Dubrovačko-neretvanska, quatro. 
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11. Zonas marinhas protegidas 
 
Na Croácia as zonas marinhas protegidas são reguladas pela Lei n.º 30-94 relativa à protecção 
da natureza, modificada em 1994 e 2003. As competências estão repartidas entre a Divisão da 
protecção da natureza, sob a dependência do Ministério da Cultura, e a Unidade para a protecção 
do mar e das costas, dependente do Ministério do Ambiente e da Gestão Territorial. 
 

Mapa 15: Zonas marinhas protegidas 

 
 

Fonte: Instituto Estatal para a Protecção da Natureza 
 
Na Croácia estão definidas sete zonas marinhas protegidas, cuja superfície total é de 83 745 
hectares, o que representa um pouco mais de 2,5% das águas jurisdicionais croatas. 31% da sua 
superfície, ou seja, 25 748 hectares, são parques nacionais, e 5 421 hectares (69% da superfície) 
são reservas marinhas especiais. 
 
63% da superfície protegida situam-se na província de Primorsko-goranska, o que se deve à 
grande extensão da região de Cres-Lošinj. Esta região foi concebida originariamente como uma 
reserva de golfinhos. Até meados de 2009 esta zona é objecto de uma protecção temporária 
preventiva de três anos. Quando esta protecção adquirir carácter definitivo, definir-se-ão as 
modalidades de protecção e o seu estatuto jurídico definitivo.  
 
É igualmente relevante a extensão das zonas protegidas na província de Zadarska (25% da 
superfície total), com a zona de Kornati, de grande extensão. Trata-se da zona onde mais 
restrições são impostas à actividade humana. Na sua área central são proibidas tanto a pesca 
profissional como a submarina ou a recreativa, bem como o banho, o mergulho, o fundeamento 
de embarcações ou a navegação. Apenas se permite a investigação, embora sujeita a 

PE408.959 47



A Pesca na Croácia 
 

regulamentação. Já na zona central de Telascica apenas se proíbe a pesca profissional, enquanto 
a pesca recreativa, o mergulho, o fundeamento de embarcações e a navegação são actividades 
sujeitas a regulação e não existe zona-tampão. 
 

Tabela 7: Zonas marinhas protegidas 

Zona Província Ano de 
criação 

Superfície 
marinha 

(ha) 

Estatuto jurídico 

Brijuni Istarska 1983 2.651 Parque nacional 

Cres-Lošinj Primorsko-goranska 2006 52.576 Reserva marinha 
especial 

Kornati Zadarska 1980 16.750 Parque nacional 

Limski Zaljev Istarska 1979 600 Reserva marinha 
especial 

Malostonski Zaljev Dubrovačko-neretvanska 1983 4.821 Reserva marinha 
especial 

Mljet Dubrovačko-neretvanska 1996 2.375 Parque nacional 

Telascica Zadarska 1988 3.972 Parque nacional 

 
9% da superfície protegida situam-se na província de Dubrovačko-neretvanska, na qual se 
observam várias situações peculiares. Muito embora apenas 9% da superfície estejam 
convertidos em parques nacionais (Mljet), nela situam-se 8% da superfície de reservas marinhas 
especiais (Malostonski Zaljev). A zona de Mljet é bastante especial, porque a zona central, 
instituída em 1960, tem apenas 145 hectares de lagos. Com efeito, os 2 375 hectares marítimos 
correspondem a uma zona-tampão criada em 1996. Na zona central de Malostonski Zaljev 
estão proibidas a pesca profissional e a pesca submarina, sendo permitidos a pesca recreativa, o 
mergulho, o fundeamento de embarcações e a navegação, ainda que sujeitos a regulação. 
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12. Relações com a União Europeia 
 
As relações entre a Croácia e a União Europeia remontam a 15 de Janeiro de 1992, quando a 
União Europeia reconheceu a independência da Croácia. Em Abril de 1997, o Conselho adoptou 
a estratégia da "abordagem regional" nas suas relações com os países que tinham formado a 
Jugoslávia. Esta estratégia não se revelou muito frutífera no que diz respeito à aproximação às 
políticas comunitárias e ao estabelecimento de relações a longo prazo. Por esta razão, em Junho 
de 1999, o Conselho substituiu a "abordagem regional" por uma nova estratégia, o processo 
de estabilização e associação. Este processo deveria traduzir-se numa nova geração de acordos 
com a Croácia, a Sérvia, a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia-Herzegovina, a 
Albânia e, após a sua independência, com o Montenegro. No final de Outubro de 2001, a 
Croácia assinou o Acordo de Estabilização e Associação com a União Europeia. 
 
A Croácia apresentou a sua candidatura à União Europeia em 2003. Um primeiro obstáculo 
que se antepôs ao processo de adesão foi a falta de cooperação com o Tribunal Penal 
Internacional para a ex-Jugoslávia. A entrada em vigor do Tratado de Estabilização e 
Associação esteve, efectivamente, paralisada durante vários anos por esta razão. Por outro lado, 
os litígios fronteiriços com a Eslovénia (Ver 1.2.1 Baía de Piran) e o estabelecimento da Zona 
de Protecção Ecológica e das Pescas (ZERP) (Ver 1.2.2 Zona de Protecção Ecológica e das 
Pescas (ZERP)), também entravaram o processo de adesão à União Europeia. 
 
Em 20 de Dezembro de 2004, o Conselho Europeu estabeleceu o dia 17 de Março de 2005 como 
o dia do início das negociações de adesão, na condição de a Croácia cooperar plenamente com 
o Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Todavia, no dia anterior, a União Europeia 
adiou as negociações, dado que o Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia considerava 
insuficientes os esforços desenvolvidos pela Croácia com o objectivo de capturar o General 
Ante Gotovina, em paradeiro desconhecido. A polícia espanhola veio a deter, em Tenerife, Ante 
Gotovina, que foi presente ao Tribunal da Haia para ser julgado. As negociações foram 
retomadas após esta detenção e depois de o Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia 
considerar efectiva a cooperação por parte da Croácia. 
 
No início de 2004, a Comissão recomendou a concessão do estatuto de país candidato, estatuto 
esse que foi reconhecido pelo Conselho Europeu em meados desse mesmo ano. As negociações 
de adesão tiveram início em Outubro de 2005, apesar de estar previsto iniciarem-se em Março. 
A Comissão adoptou relatórios de acompanhamento a 9 de Novembro de 200510 e a 8 de 
Novembro de 200611. 
 
Numa fase inicial, os estrangeiros não podiam comprar terrenos na Croácia, facto que causou 
dificuldades com a Itália até se alcançar um acordo em meados de 2006. Em Julho de 2006, no 
seu relatório ao Conselho, a Comissão recomendou a abertura do capítulo relativo às pescas das 
negociações de adesão da Croácia sem condições prévias. O Conselho apoiou esta posição, à 
excepção da Eslovénia, que exigiu, como condição prévia, a celebração de um acordo de acesso 
mútuo às águas territoriais da Baía de Piran. 
 
Em 22 de Setembro de 2006, a Eslovénia apresentou ao COREPER a sua condição prévia para a 
abertura do capítulo relativo às pescas das negociações: "A Croácia deve comprometer-se de forma 
construtiva no tocante à questão da pesca marítima comercial, em conformidade com o acordo 
celebrado entre a República da Eslovénia e a República da Croácia relativo ao tráfego fronteiriço e 
cooperação e, por último, deve celebrar um acordo com a Comissão Europeia sobre o conteúdo das 

 
10 COM (2005) 561 final 
11 COM (2006) 649 final 
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normas para a sua aplicação". Actualmente, a questão da Baía de Piran afigura-se o principal 
elemento avançado pela Eslovénia susceptível de protelar a adesão da Croácia à União 
Europeia. 
 

Tabela 8: Cronologia das relações em matéria de pesca entre a Croácia e a União Europeia 

Data Acontecimento 

29 de Outubro de 2001 A Croácia assina o Acordo de Estabilização e Associação 

21 de Fevereiro de 2003 Apresentação formal da candidatura à União Europeia 

3 de Outubro de 2003 Decisão de criação da ZERP 

9 de Outubro de 2003 A Croácia envia a resposta ao questionário da Comissão 

29 de Outubro de 2003 Transmissão da Decisão sobre o alargamento da jurisdição da República da Croácia no 
Mar Adriático às Nações Unidas 

20 de Abril de 2004 A Comissão responde à resposta da Croácia - parecer favorável  

18 de Junho de 2004 É concedido o estatuto oficial de país candidato à Croácia 

13 de Setembro de 2004 O Conselho insta a Croácia a procurar soluções definitivas para s questões fronteiriças 
com a Eslovénia, a Sérvia e Montenegro e a Bósnia-Herzegovina e para os assuntos 
decorrentes da instituição da ZERP no Adriático. 

20 de Dezembro de 
2004 

O Conselho Europeu estabelece o dia 17 de Março para o início das negociações de 
adesão 

1 de Fevereiro de 2005 Entrada em vigor do Tratado de Estabilização e Associação 

16 de Março de 2005 Adiamento das negociações 

3 de Outubro de 2005 Início das negociações 

20 de Outubro de 2005 Início do exame analítico comum relativo à incorporação do acervo comunitário 
(screening) 

24 de Fevereiro de 2006 A Comissão conclui o exame analítico comum relativo à incorporação do acervo 
comunitário em matéria de pesca 

29 de Março de 2006 A Croácia conclui o exame analítico comum relativo à incorporação do acervo 
comunitário em matéria de pesca 

18 de Julho de 2006 Publicação do relatório analítico relativo à incorporação do acervo comunitário em 
matéria de pesca 

22 de Setembro de 2006 A Eslovénia apresenta ao COREPER a sua condição prévia para a abertura das 
negociações do capítulo das pescas 

15 de Dezembro de 
2006 

O Parlamento croata estabelece uma moratória na ZERP para os navios das frotas de 
pesca da UE até 1 de Janeiro de 2008  

6 de Novembro de 2007 Proposta da Comissão sobre princípios, prioridades e condições da associação para a 
adesão da Croácia 

12 de Fevereiro de 2008 O Conselho actualiza as condições impostas à Croácia para a sua adesão e revê a lista 
de prioridades, incluindo a resolução da questão da ZERP 

13 de Março de 2008 Decisão de não aplicação transitória da ZERP aos navios dos Estados-Membros da UE 

29 de Julho de 2008 Decisão do Conselho relativa à abertura de negociações e dos marcos de referência 
(benchmark) 

26 de Setembro de 2008 A Croácia apresenta à Comissão a sua posição negocial 

 
As negociações com a Croácia levaram, por uma questão de organização, à divisão do acervo 
comunitário em 35 capítulos. Aos 31 capítulos inicialmente previstos somaram-se mais quatro. 
Não se trata, na realidade, de capítulos novos: algumas questões, como a política agrícola e as 
questões no domínio judiciário, foram divididas com o objectivo imprimir celeridade e eficácia 
às negociações.  
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No seu relatório sobre os progressos realizados pela Croácia, de 5 de Novembro de 200812, a 
Comissão, entre outros aspectos políticos, considera necessário melhorar a cooperação regional 
e envidar mais esforços por forma a dar solução aos problemas bilaterais com os países 
vizinhos, designadamente no que diz respeito à delimitação das fronteiras. 
 
No que diz estritamente respeito à pesca, o relatório de 2008 sobre os progressos realizados pela 
Croácia contempla uma série de melhorias a nível da gestão dos recursos haliêuticos e da frota, 
bem como a nível da inspecção e do controlo, designadamente: 

• A entrada em vigor das regras relativas às declarações de desembarques (Janeiro) e às 
notas de venda (Junho). 

• A reestruturação da Direcção das Pescas com o objectivo de se adaptar à Política 
Comum das Pescas. 

• A criação da guarda costeira com algumas competências no domínio da inspecção. 
• A abertura de mercados grossistas de peixe em Rijeka e em Poreč. 
 

O citado relatório salienta também, no entanto, algumas lacunas que há que colmatar, que dizem 
fundamentalmente respeito à gestão da frota, à inspecção e controlo, às acções estruturais e aos 
auxílios estatais. Entre essas lacunas, destacam-se: 

• Algumas diferenças entre as medidas técnicas croatas e o acervo comunitário. 
• A inexistência de um sistema de entrada/saída no sistema de gestão da frota. 
• A necessidade de concluir a instalação de um sistema de localização em certos navios de 

pesca (VMS). 
• A necessidade de criar um centro de acompanhamento da actividade da pesca. 
• A necessidade de reforçar a capacidade administrativa e o equipamento dos serviços de 

inspecção. 
• A inexistência de organizações de produtores. 
• As diferenças detectadas a nível das regras de comercialização. 
• A ausência de progressos registados a nível das acções estruturais e dos auxílios estatais. 
• A necessidade de um quadro institucional para aplicar a política estrutural comunitária e 

preparar os documentos estratégicos pertinentes. 
• A necessidade de suprimir determinados auxílios estatais incompatíveis com o acervo 

comunitário. 
 
Entre os auxílios estatais encontram-se: 

• Um sistema de diesel azul para os navios de pesca. 
• Um programa para a modernização da frota (Ver 2.1 Gestão da frota de pesca). 
• Um programa de ajuda ao investimento (Ver 2.1 Gestão da frota de pesca). 
• Um programa de retirada das licenças para a pesca de arrasto (Ver 2.1 Gestão da frota de 

pesca). 
• Um sistema de apoio aos rendimentos. 

 
O sistema de diesel azul consiste numa compensação aos pescadores por um montante igual ao 
preço pago que exceda as 5 kunas por litro (aproximadamente 0,7 euros). 
 
No seu conjunto, o montante anual das ajudas directas concedidas ronda os nove milhões de 
euros. O sistema croata de ajudas directas à pesca não tem equivalente na União Europeia, quer 
no que se refere aos destinatários, quer no tocante às suas modalidades. Os beneficiários dos 
auxílios são quer os pescadores quer o sector da transformação. São ainda fixadas quantidades 
mínimas de capturas ou de produção para se ser elegível como beneficiário destas ajudas. Ou 
seja, são elegíveis para as ajudas as empresas em melhor posição com base em economias de 

 
12 SEC(2008) 2694 
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escala. Isto significa que estas ajudas directas agilizam uma selecção natural das empresas, 
conferindo uma vantagem adicional às empresas mais competitivas. Este sistema só pode ser 
justificável devido às peculiares estruturas da Croácia, em cuja frota predominam as pequenas 
embarcações e cujo sector da pesca é composto por empresas de pequenas dimensões 
comparativamente às da União Europeia. 
 

Tabela 9: Ajudas directas à pesca e à aquicultura 

Tipo de ajudas Quantidade 
mínima 

Montante de base Montante zonas 
desfavorecidas 

Produção aquícola de espécies marinhas 
autóctones 

3 000 kg 5,40 kunas/kg; 0,76 
euros/kg 

7,30 kunas/kg; 
1,02 euros/kg 

Cultura de mexilhão 3 000 kg 0,80 kunas/kg; 0,11 
euros/kg 

 

Cultura de ostras 3 000 unidades 0,50 kunas/unidade; 
0,07 euros/unidade 

 

Produção de alevins 100 000 
unidades 

0,25 kunas/unidade; 
0,04 euros/unidade 

 

Produção aquícola em água doce de 
espécies do grupo I (filetes) 

3 000 kg 3,50 kunas/kg; 0,49 
euros/kg 

 

Produção aquícola em água doce de 
espécies do grupo II (conservas) 

2 000 kg 4,80 kunas/kg; 0,67 
euros/kg 

 

Captura de pequenos pelágicos 10 000 kg 0,35 kunas/kg; 0,05 
euros/kg 

 

Produtos da pesca do grupo I (filetes, 
sardinhas limpas e pasta de sardinhas) 

250 kg 4,70 kunas/kg; 0,66 
euros/kg 

6,20 kunas/kg; 0,87 
euros/kg 

Produtos da pesca do grupo II (conservas) 1 000 kg 2,30 kunas/kg; 0,32 
euros/kg 

3,10 kunas/kg; 0,43 
euros/kg 

Produtos da pesca do grupo III (produtos 
salgados e fumados à base de peixe) 

2 000 kg 1,80 kunas/kg; 0,25 
euros/kg 

2,50 kunas/kg; 0,35 
euros/kg 

Produtos da pesca do grupo IV (produtos 
embalados, frescos ou congelados) 

3 000 kg 1,20 kunas/kg; 0,17 
euros/kg 

1,80 kunas/kg; 0,25 
euros/kg 

    

    

Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. 2008. Elaboração própria 
 
A Croácia reconhece a incompatibilidade destas medidas com a regulamentação comunitária 
relativa aos auxílios estatais. A isto junta-se outra dificuldade: o facto de nem a Agência Croata 
para a Concorrência nem qualquer outro organismo serem responsáveis pelos auxílios estatais 
concedidos ao sector da pesca.  
 
Pensava-se, inicialmente, que a adesão poderia concretizar-se em 2010. Todavia, na sequência 
da vitória do "não" no referendo irlandês sobre o Tratado de Lisboa, os calendários do 
alargamento correm o risco de serem substancialmente alterados. Por ocasião da apresentação 
do relatório de 2008 sobre os progressos realizados, o Comissário para o Alargamento, Olli 
Rehn, declarou que se estimava que as negociações se concluiriam no final de 2009 e que a 
adesão poderia concretizar-se finalmente em 2011. 
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Ainda não foram tornadas públicas as posições oficiais relativas à negociação do capítulo da 
pesca. No entanto, e a julgar por comentários veiculados pela imprensa, é provável que entre as 
exigências da Croácia figurem: 

• Autorização de artes e métodos de pesca tradicionais não contemplados pelo direito 
comunitário. 

• Determinação do ano de referência para a gestão da frota depois da adesão da Croácia à 
União Europeia. 

• Estabelecimento de um período transitório de cinco anos para a eliminação da categoria 
da "pesca de subsistência". 

• Estabelecimento de um período transitório até 2015 para a adaptação do tamanho 
mínimo para a pescada (16 cm na Croácia; 20 cm na UE). 

• Preservação das regras e normas croatas para o mercado nacional. Aplicação dos 
critérios comunitários exclusivamente nas vendas para o estrangeiro. 

• Manutenção da quota de atum rabilho. 
• Acesso exclusivo às águas territoriais croatas para os pescadores croatas. 

 
O apoio da União Europeia concedido à Croácia revestiu-se de vários instrumentos financeiros, 
entre os quais é pertinente citar os programas comunitários para a reconstrução, o 
desenvolvimento e a estabilização (CARDS e PHARE). Desde Janeiro de 2007, o financiamento 
comunitário é canalizado através do instrumento único de assistência de pré-adesão (IPA). A 
partir de 2008 e até à adesão, estas ajudas visarão o reforço das instituições, a cooperação 
transfronteiriça, os recursos humanos e o desenvolvimento rural. 
 
Desde 1991, a União Europeia concedeu 6 800 milhões de euros a título de ajuda aos países dos 
Balcãs Ocidentais. Em 2000 foi lançado o programa CARDS (Ajuda Comunitária para a 
Reconstrução, o Desenvolvimento e a Estabilização)13 destinado à região dos Balcãs Ocidentais. 
Era um programa destinado a configurar-se como o principal instrumento do processo de 
estabilização e de associação, com medidas específicas para cada um dos países participantes 
neste processo, e com uma dotação global de 4 600 milhões de euros. Entre 2001 e 2004, a UE 
concedeu 261 milhões de euros à Croácia. Até 2005, o CARDS foi, pois, o único instrumento de 
apoio destinado à adesão, tendo sido complementado pelo PHARE e pelo ISPA até aos finais de 
2006. Entre as actividades financiadas pelo PHARE figuram as da TAIEX (Assistência Técnica 
e Intercâmbio de Informações) para apoio à adaptação das legislações nacionais às do acervo 
comunitário. O SAPARD (Programa Especial de Adesão para a Agricultura e o 
Desenvolvimento Rural) começou a ser aplicado em 2006 e o IPA, em 2007. O ISPA 
(Instrumento Estrutural de Pré-Adesão) destina-se a abrir caminho para a aplicação do Fundo de 
Coesão nos domínios do transporte e do ambiente. 
 
O programa PHARE (Polónia, Hungria: Apoio à Reestruturação Económica), enquanto 
instrumento de pré-adesão, destinava-se a prestar assistência às Administrações dos países 
candidatos a adquirirem a capacidade necessária para aplicar o acervo comunitário e adaptar os 
sectores e as respectivas infra-estruturas básicas às regras comunitárias. 
 
A actividade da pesca croata recebeu o apoio da União Europeia através do PHARE 2005. O 
programa conta com uma vertente de assistência técnica, dividida em pequenos projectos, 
destinada a ajudar a administração a dar cumprimento aos requisitos do acervo da UE em 
matéria de pesca. O PHARE financia também, em parte, a construção de dois portos de pesca e 
tem linhas de financiamento para a constituição e funcionamento de organizações de produtores. 
 

 
13 Regulamento do Conselho (CE) N.° 2666/2000, de 5 de Dezembro de 2000 
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A 8 de Fevereiro de 2006, a Comissão aprovou o plano croata para a agricultura e o 
desenvolvimento rural (SAPARD) para o período 2005-2006. O acordo plurianual de 
financiamento entre a Croácia e a União Europeia entrou em vigor em 6 de Abril de 2006. 
Assim, a partir de 2006, foram disponibilizados os fundos de pré-adesão para o sector da 
transformação no âmbito do SAPARD, programa que se reveste de uma enorme importância, 
tendo em conta a situação na Croácia, uma vez que se destina a apoiar a modernização do sector 
da transformação e a depuração de bivalves. 
 
O programa IPARD estará em vigor entre 2007 e 2013. Este programa articula-se em torno de 
três eixos prioritários: 
 

1. Melhoria da eficácia do mercado e aplicação das regras comunitárias. 
2. Preparação das medidas agro-ambientais e das estratégias de desenvolvimento rural. 
3. Desenvolvimento da economia rural. 

 
As acções que incidem sobre o sector da pesca estão praticamente limitadas ao eixo prioritário 
"comercialização e transformação" e, à semelhança do caso do SAPARD, o seu principal 
beneficiário é o sector da transformação. As acções previstas têm como objectivo dar 
cumprimento às normas comunitárias em matéria sanitária, melhorar a competitividade e a 
comercialização. 
 
A fim de evitar uma duplicação do financiamento, foram estabelecidos diferentes critérios para 
o IPARD e para os auxílios estatais ao investimento: 
 

Tabela 10: Comparação dos critérios para atribuição dos auxílios estatais e no âmbito do IPARD 

Eixo prioritário Critérios IPARD Critérios auxílios estatais 
Selecção em função do tamanho ou da 
produção anual 

Sem restrições em razão do tamanho ou da 
produção anual 

Possibilidade de financiamento com 
auxílios 

Financiamento exclusivamente com créditos 

Apoio até 50% dos investimentos elegíveis Apoio até 25% do montante do crédito desde 
que não exceda 34 153 kunas anuais 

Investimento mínimo 33 800 euros. Montante mínimo do crédito 10 928 euros 

Exclusão do investimento em empresas 
autorizadas para exportar para a UE 

Possibilidade de apoio do investimento em 
empresas autorizadas a exportar para a UE 

Comercialização e 
transformação 

Investimento dependente do cumprimento 
das normas comunitárias 

O investimento não deve estar 
necessariamente dependente do 
cumprimento das normas comunitárias 

Selecção em função do tamanho ou da 
produção anual 

Diferentes tipos de beneficiários, incluindo 
associações sem fins lucrativos 

Montante fixo 

Desenvolvimento da 
economia rural 

Apoio até 50% dos investimentos elegíveis

Apoios definidos em concurso público de 
acordo com o tipo de medidas. 

Fonte: Ministério da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Direcção das Pescas. Elaboração própria 
 
A aquicultura e a transformação dos produtos da pesca são os únicos segmentos do sector 
agro-alimentar que mantêm um equilíbrio positivo no comércio externo croata. Há cinco 
empresas de dimensão média e bastantes pequenas empresas, com equipamentos e tecnologia 
obsoletos, o que dificulta o cumprimento das normas comunitárias, reduz a sua competitividade 
e impede a diversificação da produção. Concretamente, não existe uma única depuradora de 
moluscos que esteja equipada com tecnologia moderna. 
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Como consequência, o programa IPARD estabeleceu como investimentos elegíveis os 
investimento feitos com instalações de transformação de produtos da pesca para a refrigeração, 
o corte em filetes, a secagem, a fumagem e a embalagem. Incluem-se neste caso os 
investimentos feitos em programas informáticos. São ainda elegíveis os investimentos feitos em 
instalações de distribuição ou em depuradoras de moluscos. São unicamente elegíveis os 
investimentos feitos em empresas com uma produção anual superior a 18 toneladas. Assim, em 
2007 consideravam-se elegíveis os investimentos em quatro empresas, enquanto em 2008 e 
2009 se consideram elegíveis seis empresas. Os montantes anuais executados no sector da pesca 
oscilam em torno dos 5,5 e dos 6 milhões de euros. 
 
No eixo prioritário "desenvolvimento da economia rural" estão previstos auxílios para 
investimentos nas instalações destinadas à aquicultura em água doce. Os montantes anuais dos 
auxílios à aquicultura em água doce variaram entre os 400 mil e os 500 mil euros. Tanto o 
Governo croata como a Câmara Croata de Economia propuseram que a aquicultura marinha e os 
equipamentos para modernizar os navios fossem incluídos entre os investimentos na 
comercialização e transformação elegíveis, mas a Comissão negou provimento a esta petição, 
em conformidade com a situação aplicável aos Estados-Membros da União Europeia. 
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13. Investigação 
 
A principal instituição de investigação da pesca é o Instituto de Oceanografia e Pesca, situado 
em Split. Este instituto participa em diversos programas, nomeadamente o programa 
ADRIAMED da FAO (arrasto e acústico), o MEDITS (avaliação dos recursos demersais no 
Mediterrâneo noroeste), financiado pela União Europeia, o SIPAM (Sistema de Informação para 
a Promoção da Aquicultura no Mediterrâneo) ou o SEA-SEARCH. 
 
As actividades desenvolvidas pelo Instituto da Costa e do Mar de Dubrovnik incidem sobre as 
espécies demersais e a ecologia. Por seu turno, o Instituto Ruđer Bošković ocupa-se de questões 
ambientais e ecológicas. Por exemplo, o Instituto Ruđer Bošković colabora em vários projectos 
sobre a qualidade das águas: 

− MMW - Mediterranean Mussel Watch, 
− ALIS, 
− Ecosystem Dynamics, Marine Chemistry, Aquaculture and Management in the Adriatic 

and North – Norwegian Coastal Zone, 
− Mitigating War Consequences in Croatia – Environmental Risk Assessment of Chemical 

Pollution, 
− Integrated Environmental Monitoring System for Croatian Freshwater, Estuarine and 

Coastal Marine Areas, 
− BECPELAG: Biological Effects of Contaminants in Pelagic Ecosystems, o 
− Study of Metal Effects to the Marine Organisms by Means of Biomarker. 

 
A Croácia utiliza programas hidroacústicos nacionais de avaliação de espécies demersais 
(DEMMON, Demersal Monitoring) e de pelágicos (PELMON, Pelagic Monitoring). O 
programa DEMMON é financiado pela Noruega e é levado a cabo pelo Instituto de 
Oceanografia e Pesca, em colaboração com o Instituto de Biologia da Pesca, de Tromsø, na 
Noruega. No âmbito do programa PELMON, financiado em parte pela Itália, o Instituto de 
Oceanografia e Pesca colabora com o Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (IRPEM). 
 
Todavia, no seu exame analítico comum relativo à incorporação do acervo comunitário, de 18 
de Julho de 2006, a Comissão tinha dúvidas sobre a capacidade do corpo científico croata em 
matéria de avaliação e acompanhamento dos recursos. Estas dúvidas diziam sobretudo respeito à 
capacidade de avaliação da situação das unidades populacionais exploradas no respeitante à sua 
sustentabilidade a longo prazo. O Ministério da Agricultura também lançou um projecto 
destinado à criação de um plano para a gestão das zonas costeiras relativo à maricultura. 
 
O projecto Jadran (Adriático) foi lançado em 1997, e consiste numa investigação sistemática 
para obtenção de dados científicos necessários com o objectivo de estabelecer uma estratégia de 
preservação do ambiente e de desenvolvimento sustentável na parte croata do mar Adriático. O 
principal objectivo deste projecto é definir as restrições às actividades que possam interferir com 
o desenvolvimento sustentável. É de esperar que facultem também a informação necessária 
susceptível de permitir melhorar a legislação nacional relativa à protecção do ambiente marinho. 
 
Vários projectos incidem sobre a hidrografia do Adriático. O projecto EACE (East Adriatic 
Coastal Experiment) estuda a corrente costeira do Adriático oriental (East Adriatic Coastal 
Current, EACC). O projecto ADRICOSM, com financiamento italiano, tem como objectivo a 
modelização e a previsão da variabilidade das correntes costeiras para a gestão das zonas 
costeiras. 
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O projecto ASEMP (Adriatic Sea Environmental Master Plan) foi lançado em 2002 com 
financiamento da UNESCO. O seu objectivo é a criação de uma ferramenta na Internet para o 
ordenamento da costa croata, utilizando sistemas de informação geográfica (GIS) e sistemas de 
apoio à decisão (DSS). 
 
O projecto relativo à Gestão Ambiental nas Zonas Marinha e Costeira do Adriático beneficia de 
financiamento da GTZ e é levado a cabo pela própria GTZ (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit GmbH). 
 
O programa comunitário CARDS financia um programa-piloto sobre os Efeitos Ambientais das 
Estratégias de Desenvolvimento, com o objectivo de criar um quadro nacional de protecção do 
Adriático. 
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Anexo 1: Decisão de criação da ZERP 
 
Tendo em conta o artigo 1042.º do Código Marítimo e o artigo 55.º da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, o Parlamento croata, na sua sessão de 3 de Outubro de 2003, 
adoptou uma  
 

DECISÃO SOBRE O ALARGAMENTO DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 
REPÚBLICA DA CROÁCIA NO MAR ADRIÁTICO 

Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, que estabelece 
o direito dos Estados ribeirinhos a proclamar uma zona económica exclusiva, e a Parte V da 
Convenção, que define o regime jurídico especifico dos Estados ribeirinhos e os direitos de 
outros Estados na mesma zona,  

Tendo em conta o Código Marítimo de 1994, que, no seu capítulo IV (artigos 33.º a 42.º) define 
a zona económica exclusiva da República da Croácia e o regime jurídico e os direitos da zona 
económica exclusiva da Croácia; que no seu artículo 1042.º estabelece que o Parlamento croata 
é o órgão com competência para decidir sobre a declaração da zona económica exclusiva da 
República da Croácia, e salienta que se aplicará o disposto nos artigos 33.º a 42.º assim que o 
Parlamento croata adoptar tal declaração,  

Preocupado pelo grave perigo que ameaça os recursos vivos do Mar Adriático,  

Considerando que, há vários anos, a pesca praticada pelos Estados não adriáticos e não 
mediterrâneos, bem como a utilização dos denominados navios industriais, se intensificou,  

Consciente de que a exploração excessiva dos recursos vivos do Mar Adriático se concentra 
principalmente na zona de alto mar, devido à impossibilidade de aplicar medidas tendentes a 
prever, restringir e controlar a actividade da pesca,  

Convencido de que a manutenção dessas práticas põe em perigo a gestão e a exploração 
sustentáveis dos recursos haliêuticos, instiga à a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, e prejudica os interesses da República da Croácia e de todos os restantes 
Estados do Adriático,  

Considerando que, de acordo com a definição consagrada na Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (artigo 122.º), o Mar Adriático é um mar fechado ou semifechado, que, 
em virtude das suas pequenas dimensões, é muito mais vulnerável à poluição do que outros 
mares,  

Consciente de que uma catástrofe, como a do petroleiro Prestige, teria efeitos devastadores 
sobre os recursos vivos do Adriático e graves consequências sociais e económicas paras as 
regiões ribeirinhas de todo o Adriático, incluindo a economia croata, em geral, e o turismo 
croata, em particular,  
 
Apoiando os esforços multilaterais para garantir uma pesca sustentável no Mediterrâneo, bem 
como os grandes princípios inspiradores da Conferência Ministerial sobre a Pesca Sustentável 
no Mediterrâneo, prevista para Novembro de 2003 em Veneza, em particular: 
-  o direito soberano de cada Estado a ampliar, no respeito do direito internacional, a sua 
jurisdição sobre o mar;  
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- o alargamento da área de jurisdição nacional como meio de garantir e controlar a pesca 
sustentável; 
- a necessidade de empreender uma acção de urgência para proteger tanto os recursos 
haliêuticos como o ambiente marinho; 
- a coordenação das medidas adoptadas por todos os Estados ribeirinhos nos domínios da 
investigação, da gestão e do controlo da pesca;  
- o recurso a mecanismos multilaterais para alcançar estes objectivos, 

Considerando que o alargamento da jurisdição nacional no Mediterrâneo criará condições 
favoráveis para uma pesca sustentável, contribuirá para uma prevenção eficaz da pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada, e lançará os alicerces de uma cooperação bilateral e 
multilateral produtiva dos Estados mediterrânicos,  

Reafirmando os direitos e a jurisdição soberanos que a República da Croácia já exerce sobre a 
sua plataforma continental, em conformidade com o direito internacional, 

Tendo em conta os interesses da República da Croácia por preservar a pesca tradicional no 
Adriático como uma das principais condições para o desenvolvimento do turismo e como 
incentivo para a manutenção da população local nas ilhas,  

Como condição prévia para uma gestão sustentável e racional a longo prazo dos recursos 
marítimos vivos e uma protecção adequada do meio ambiente marinho do Mar Adriático, em 
conformidade com a Parte V da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 
1982 e com o artigo 1042.º do Código Marítimo:  

1. O Parlamento croata declara o estabelecimento, a partir do dia de hoje, da Zona de 
Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia e proclama o conteúdo da 
respectiva zona económica exclusiva, que está associado aos direitos soberanos para efeitos 
de exploração, conservação e gestão dos recursos vivos além do limite exterior das águas 
territoriais, bem como à jurisdição sobre a investigação científica marinha e a protecção e 
conservação do meio marinho.  

2. O Parlamento croata reserva-se o direito a declarar, quando o considerar oportuno, 
outros elementos do capítulo IV do Código Marítimo, em conformidade com as Nações 
Unidas e a Convenção sobre o Direito do Mar.  

3. O regime jurídico da Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia 
aplicar-se-á doze meses após a sua instituição. A partir desse dia, terá também início a aplicação do 
artigo 33.º, alínea a) do nº 1 do artigo 34.º e dos artigos 35, 41 e 42 do capítulo IV do Código 
Marítimo, relativo à zona marítima. Até esse momento, proceder-se-á aos trabalhos preparatórios 
dos mecanismos de aplicação, proceder-se-á, se for o caso, à assinatura de acordos ou adoptar-se-ão 
disposições com os Estados interessados e as Comunidades Europeias.  

4. Sem prejuízo dos direitos e da jurisdição soberanos da República da Croácia, a Zona de 
Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia assim protegida continuará a ser 
uma zona marítima na qual todos os Estados, como consagrado pelo direito internacional, 
gozam das liberdades de navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e ductos 
submarinos, bem como de outros usos lícitos, em conformidade com o direito internacional 
marítimo.  

5. A Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia abrange o 
sector marítimo compreendido desde o limite exterior das águas territoriais em direcção ao 
alto mar até ao seu limite exterior autorizado pelo direito internacional geral. O limite 
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exterior da Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia será 
determinado mediante acordos de delimitação com os Estados cujas costas se situam em frente 
à costa croata ou são adjacentes à mesma.  

6. Até à celebração destes acordos de delimitação, o limite exterior da Zona de Protecção 
Ecológica e das Pescas da República da Croácia seguirá temporariamente a delimitação linear 
da plataforma continental, nos termos do Acordo de 1968 celebrado entre a RFSJ e a 
República Italiana sobre a delimitação da plataforma continental, e, para a delimitação 
adjacente, a linha que segue a direcção e prolonga a linha de delimitação provisória das águas 
territoriais, tal como se define no Protocolo de 2002 relativo ao regime provisório ao longo da 
fronteira meridional entre a República da Croácia e a Sérvia e Montenegro.  

7. A República da Croácia cooperará estreitamente com todo o Adriático e os restantes 
Estados mediterrânicos interessados na protecção do Adriático e do Mediterrâneo mediante 
uma acção concertada. 

8. A presente Decisão entrará em vigor imediatamente.  

N° 30201/0301/02 

Zagreb, a 3 de Outubro de 2003 

O PARLAMENTO CROATA 

O PRESIDENTE DO PARLAMENTO CROATA 

Zlatko Tomčić 
(assinatura) 
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Anexo 2:  Decisão de não aplicação a título provisório da 
ZERP aos navios dos Estados-Membros da UE 

 
Em conformidade com os artigos 1018.º e 33.º do Código Marítimo (Jornal Oficial nº 181/04 e 
76/07) e tendo como base jurídica o artigo 55.º da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, o Parlamento Croata, na sua sessão de 13 de Março de 2008, adoptou a seguinte  
 

DECISÃO 
QUE ALTERA A DECISÃO DE ALARGAMENTO DA JURISDIÇÃO DA REPÚBLICA 

DA CROÁCIA NO MAR ADRIÁTICO 
 
 
I. Na Decisão de Alargamento da Jurisdição da República da Croácia no Mar Adriático (Jornal 
Oficial n.º 157/03, 77/04 e 138/06) o segundo parágrafo do n.º 3 é alterado e passa a ter a 
seguinte redacção:  
 
 
 “A Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia não é aplicável a título 
provisório aos Estados-Membros da União Europeia a partir de 15 de Março de 2008, até se 
alcançar um acordo comum consentâneo com o espírito da União Europeia.” 
 
 
II. A República da Croácia, na qualidade de país candidato em vias de adesão à União Europeia, 
prosseguirá e reforçará o diálogo com os Estados-Membros da UE e com a Comissão Europeia 
com vista a chegar rapidamente a um acordo que assegure a protecção máxima do ambiente e 
das unidades populacionais de peixes no Adriático, tendo em conta todos os interesses legítimos 
da República da Croácia.  
 
III. Aos pescadores croatas (todas as pessoas singulares ou colectivas da República da Croácia 
que exerçam actividades de pesca no Mar Adriático) será reconhecido o estatuto que é dado aos 
pescadores de Estados-Membros da UE na Zona de Protecção Ecológica e das Pescas até o 
acordo referido no ponto II ser alcançado. 
 
IV. A presente Decisão entrará em vigor imediatamente. 
 
 
 
N.º: 302-01/08-01/02 
Zagreb, 13 de Março de 2008 
 
PARLAMENTO CROATA 
 
ORADOR 
 
Luka Bebić 
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Anexo 3:  Comunicação às Nações Unidas da Decisão sobre o 
alargamento da jurisdição da República da Croácia no 
Mar Adriático 

 
Texto da Nota verbal n.º 331/2003, de 29 de Outubro de 2003, da missão permanente da 
República da Croácia, que comunica o texto da Decisão sobre o alargamento da jurisdição 
da República da Croácia no Mar Adriático 
 
A Missão Permanente da República da Croácia junto das Nações Unidas saúda o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, na sua qualidade de depositário da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, e tem a honra de o informar do seguinte: 
 
Em 3 de Outubro de 2003, o Parlamento croata adoptou a Decisão sobre o alargamento da área de 
jurisdição da República da Croácia no Mar Adriático. Mediante esta Decisão, estabeleceu-se, a partir 
desse dia, a Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia além do limite 
exterior das águas territoriais croatas. A República da Croácia exercerá na sua Zona de Protecção 
Ecológica e das Pescas, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar e com base no regime jurídico especifico da zona económica exclusiva (artigo 56.º), os seus 
direitos soberanos para efeitos de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos 
vivos além dos limites das águas territoriais, bem como a jurisdição sobre a investigação científica 
marinha e a protecção e conservação do meio ambiente marinho. A aplicação do regime 
estabelecido por esta Decisão entrará em vigor em 3 de Outubro de 2004.  
 

Sem prejuízo dos direitos e da jurisdição soberanos da República da Croácia, a Zona de 
Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia continuará a ser uma zona 
marítima na qual todos os Estados gozam, como consagrado no n.º 1 do artigo 58.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, todas as liberdades "de navegação e 
sobrevoo e de colocação de cabos e ductos submarinos a que faz referência o artigo 87.º, 
bem como de outros usos do mar internacionalmente lícitos relacionadas com as referidas 
liberdades, tais como os ligados à operação de navios, aeronaves, cabos e ductos 
submarinos, e compatíveis com as demais disposições da presente Convenção".  

A Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia compreende o sector 
marítimo situado além do limite exterior das águas territoriais em direcção ao alto mar até 
ao seu limite exterior autorizado pelo direito internacional geral. Este limite exterior da Zona 
de Protecção Ecológica e das Pescas da República da Croácia será determinado mediante 
acordos de delimitação celebrados com os Estados vizinhos, em conformidade com o artigo 
74.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.  

Até à celebração dos referidos acordos de delimitação, o limite exterior da Zona de Protecção 
Ecológica e das Pescas da República da Croácia seguirá temporariamente a linha de 
delimitação da plataforma continental estabelecida nos termos do Acordo de 1968 celebrado 
entre a República Federal Socialista da Jugoslávia e a República Italiana sobre a delimitação 
da plataforma continental, e, para a delimitação adjacente, a linha que segue a direcção e 
prolonga a linha de delimitação provisória das águas territoriais, tal como se define no 
Protocolo de 2002 relativo ao regime provisório ao longo da fronteira meridional entre a 
República da Croácia e a Sérvia e Montenegro.  
 
Anexa-se uma cópia da Decisão do Parlamento croata de 3 de Outubro de 2003 sobre o alargamento 
da área de jurisdição da República da Croácia no Mar Adriático, que foi publicada no Diário Oficial 
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da República da Croácia n.° 157/2003, bem como a sua tradução para a língua inglesa. A lista de 
coordenadas do limite externo provisório da Zona de Protecção Ecológica e das Pescas da República 
da Croácia será oportunamente apresentada à Secretaria. 
A Missão Permanente da República da Croácia junto das Nações Unidas deseja aproveitar esta 
ocasião para reiterar ao Secretário-Geral das Nações Unidas a sua mais elevada consideração. 
 
Nova Iorque, em 29 de Outubro de 2003. 
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