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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

1. SÍNTESE 

A sobrecapacidade de pesca é, e tem sido, um problema crónico e recorrente que a 
política comum das pescas (PCP) não foi capaz de corrigir. Uma indicação clara desta 
situação é a importância conferida às medidas destinadas à gestão dos recursos 
haliêuticos no âmbito da PCP. No entanto, é paradoxal a relevância cada vez menor 
das medidas de gestão da capacidade de pesca. 

Não existe uma definição clara de capacidade de pesca que possa ser aceite e útil por 
e para economistas, biólogos ou gestores. Devido à ausência de uma definição clara, a 
sobrecapacidade de pesca nunca foi quantificada de um modo preciso, existindo, no 
entanto, sinais evidentes da existência da mesma, tais como um excesso de mortalidade 
por pesca de determinadas unidades populacionais, uma reduzida utilização da 
capacidade em algumas pescas e uma diminuição constante da rentabilidade das 
atividades de pesca. 

Tradicionalmente, a gestão da capacidade de pesca por parte da PCP tem sido muito pouco 
eficaz. Existem problemas de conceção, como a necessidade de uma boa definição e de 
parâmetros fiáveis para o seu cálculo ou o facto de as frotas polivalentes e das 
pescarias mistas não terem sido devidamente tidas em conta. Existem, igualmente, 
problemas institucionais, como a relutância do Conselho e dos Estados-Membros 
em relação às medidas de gestão da frota e a preferência pela repartição das 
possibilidades de pesca face à gestão do esforço de pesca ou às regras de controlo 
das capturas (HCR), verificando-se também uma deficiente colaboração a nível da 
transmissão das informações solicitadas no quadro da recolha de dados ou no âmbito 
da gestão da frota. 

Consequentemente, a gestão da capacidade de pesca através da frota tem vindo a perder 
importância no âmbito da PCP. Os limites impostos às frotas não representam 
qualquer restrição real à sua capacidade de pesca e nunca se verificou uma 
utilização tão reduzida dos fundos estruturais para financiar a diminuição das frotas 
como no período 2007-2013. Ainda assim, nos últimos anos, diferentes fatores, mas 
sobretudo as dificuldades económicas, provocaram uma redução das frotas de pesca. 
Contudo, a redução da capacidade de pesca foi inferior à diminuição do número de navios 
ou da arqueação. 

A CAPACIDADE DE PESCA 

A capacidade de pesca é o potencial de um navio para capturar recursos 
haliêuticos. Do ponto de vista económico, consiste na captura potencial de um 
navio (output), ao passo que, partindo de uma abordagem biológica, será a 
contribuição potencial (input) do ecossistema para as atividades de pesca. A PCP 
deveria combinar ambas as abordagens para uma gestão sustentável dos recursos 
haliêuticos. 

Na PCP, a capacidade de pesca tem uma definição vaga e é quantificada utilizando, 
simultaneamente, dois indicadores diferentes: a arqueação bruta e a potência do 
motor. A arqueação bruta de um navio é uma função da totalidade ou de parte do 
volume do seu espaço fechado, encontrando-se harmonizada desde 1994. A potência de 
um navio de pesca consiste na sua potência de propulsão e não tem em conta a potência 
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auxiliar. No entanto, a potência auxiliar tem aumentado progressivamente, permitindo a 
utilização de artes de maiores dimensões, e é particularmente relevante no arrasto. 

O sistema de medição e certificação da potência do motor é pouco fiável. É possível 
efetuar modificações reversíveis no sistema de injeção, para que a potência certificada 
seja inferior à real (de-rating). 

A arqueação e a potência não refletem o impacto dos progressos tecnológicos no 
aumento da capacidade de pesca. A Comissão reconheceu este impacto, bem como os 
problemas para o integrar na gestão da capacidade de pesca. No entanto, não manifestou a 
intenção de compensar o impacto para adaptar a capacidade de pesca real da frota 
aos recursos disponíveis. 

Em fevereiro de 2007, a Comissão apresentou uma comunicação sobre o melhoramento 
dos indicadores da capacidade e do esforço no âmbito da política comum das pescas. 
Na comunicação da Comissão concluiu-se que a arqueação é um indicador válido, 
embora fosse possível introduzir algumas melhorias. No entanto, a utilização da 
potência não era satisfatória, sendo necessário melhorar o processo de certificação 
da potência do motor, que entrou parcialmente em vigor em 2012 e continuará em 2013. 

As melhorias à arqueação, à potência e à utilização das artes de pesca faziam parte de um 
plano de ação do qual não há notícias. Além disso, não se contemplava a inclusão da 
potência auxiliar na capacidade de pesca, nem o impacto das inovações tecnológicas 
no aumento da produtividade. 

A Comissão considerou necessário proceder a novas consultas para avaliar as possibilidades 
existentes para melhorar o sistema. Por ocasião da redação do presente documento, ainda 
não havia notícias sobre os resultados das consultas realizadas pela Comissão e a 
experiência adquirida com a aplicação dos Programas de Orientação Plurianuais (POP), no 
que diz respeito aos segmentos, não parece ter sido utilizada. A opção escolhida pela 
Comissão foi, aparentemente, a de não introduzir qualquer melhoria no cálculo e na 
gestão da capacidade de pesca. 

A GESTÃO DA FROTA DE PESCA EUROPEIA 

A frota de pesca europeia está sobredimensionada relativamente ao estado dos 
recursos haliêuticos. Para adaptar a frota aos recursos, a PCP seguiu duas estratégias 
diferentes e sucessivas. Até 2002, foram utilizados os Programas de Orientação 
Plurianuais (POP) e, a partir de 2003, o regime de entrada/saída. 

Os POP foram evoluindo para se adaptarem aos sucessivos alargamentos da UE e ao 
estado dos recursos haliêuticos, estabelecendo objetivos para os diferentes segmentos 
da frota. Os seus resultados apresentaram diferenças nos vários Estados-Membros e, 
frequentemente, os seus objetivos não foram atingidos, especialmente em alguns 
segmentos de frota. Em geral, os segmentos em que os limites fixados pelos POP foram 
ultrapassados com mais frequência foram os dos arrastões demersais ou de vara. 
Ocasionalmente, também foram ultrapassados os limites fixados para os cercadores e 
algumas frotas da pequena pesca costeira. 

A partir de 2003, aplicou-se o regime de entrada/saída a fim de garantir que não eram 
ultrapassados determinados níveis de referência em termos de arqueação e potência 
da frota. Contudo, esses limites estão desfasados e são inoperantes para a gestão das 
frotas. Após a entrada em vigor do regime de entrada/saída, os segmentos dos arrastões 
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demersais ou de vara são os que apresentam uma sobrecapacidade mais evidente e num 
maior número de países. Surgem algumas novidades, como os cercadores na Grécia, vários 
países com excessos em segmentos de navios polivalentes ou que empregam artes 
passivas com comprimentos superiores a 12 metros. Também existe sobrecapacidade ou 
riscos de sobrecapacidade na frota da pequena pesca costeira de sete Estados-Membros. 

O número de navios e a capacidade de pesca sofreram uma forte redução, 
nomeadamente na sequência dos maus resultados económicos de algumas frotas. Não 
obstante, não é possível estabelecer uma relação direta entre estas reduções e uma 
eventual diminuição da pressão exercida sobre os recursos haliêuticos. 

Apesar de as frotas estarem muito abaixo dos limites estabelecidos, continua a 
existir um excesso de pressão de pesca sobre algumas unidades populacionais de 
peixes. Por fim, a gestão das frotas desapareceu das propostas de reforma da PCP 
elaboradas pela Comissão em julho de 2011. Teria sido possível adotar, na reforma em 
curso, uma abordagem mais estrutural, recuperando antigos instrumentos, como os 
segmentos de frota, e reorientando-os para a noção de «métier», visto que agora já 
existe informação muito mais detalhada sobre a frota e o estado dos recursos haliêuticos. 

A SOBRECAPACIDADE DE PESCA 

A existência de sobrecapacidade de pesca não significa que exista sobre-exploração 
dos recursos. Se o esforço de pesca exercido sobre um recurso for restringido, pode 
evitar-se a sua sobre-exploração e o problema passa da esfera biológica para a 
esfera económica. 

A atual definição de capacidade de pesca e os limites previstos pela PCP não são 
eficazes para analisar e limitar os seus possíveis excessos. 

Presentemente, a capacidade de pesca da frota comunitária fica muito aquém dos 
limites máximos estabelecidos pelo regime de entrada/saída. No entanto, é 
evidente que há sobrecapacidade de pesca. Os sintomas mais patentes são o excesso 
de mortalidade por pesca, a baixa rentabilidade das atividades de pesca e a 
subutilização da capacidade de pesca. 

A sobrecapacidade de pesca aparece inicialmente em espécies com um elevado valor 
comercial. Como é o caso do atum rabilho, linguado ou bacalhau. Os elevados valores  
comerciais permitem manter uma determinada rentabilidade, mesmo mediante uma 
utilização parcial dos fatores de produção. Se a regulamentação restringir as 
possibilidades de pesca destas espécies, a sobrecapacidade pode virar-se para outras 
espécies de menor valor. 

Em especial, surgem sinais evidentes de sobre-exploração frequente em espécies 
demersais ou bentónicas. Estes casos ocorrem em âmbitos geográficos bastante 
alargados, muitas vezes centrados na região NEAFC 2. As espécies bentónicas em que se 
verifica uma maior sobre-exploração são o tamboril, o lagostim e alguns peixes chatos, 
principalmente a solha e o linguado. Relativamente às espécies demersais, o bacalhau, a 
pescada e o badejo são o principal alvo de sobre-exploração. Regista-se, igualmente, 
uma evidente sobrecapacidade nos cercadores que exploram o atum rabilho no 
Mediterrâneo, designadamente nas frotas de França e Itália. 

Os limites biológicos de segurança das unidades populacionais de pequenos pelágicos, 
carapau, biqueirão e arenque, são excedidos com muito menos frequência e afetam, à 
exceção do caso do carapau, zonas muito mais limitadas do que o que se verifica nas 
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unidades populacionais demersais ou bentónicas. Além do complicado passado do 
bacalhau do Báltico, as espécies diádromas deste mar – o salmão e a truta-marisca – 
também foram objeto de sobre-exploração. 

Como nem todos os Estados-Membros comunicam as informações solicitadas no quadro da 
recolha de dados, é difícil elaborar um quadro abrangente sobre da existência de 
sobrecapacidade de pesca, sendo apenas possível identificar conjuntos coerentes nos 
quais é provável que estas existam. Nos países da UE-15, observa-se uma continuidade 
entre as situações de excesso nos POP e os sintomas de sobrecapacidade apresentados 
pelos relatórios económicos ou de ajustamento da capacidade. 

Os segmentos nos quais os limites fixados pelos POP foram ultrapassados com mais 
frequência foram os dos arrastões demersais ou de varas na Alemanha, na Bélgica, na 
Irlanda, nos Países Baixos e no Reino Unido. Os relatórios de ajustamento da capacidade 
indicam excessos na Bélgica e nos Países Baixos e nos arrastões com um comprimento 
inferior a 12 metros da Estónia, de Portugal e da Suécia. De um modo geral, os relatórios 
económicos apontam para uma rentabilidade negativa, em especial no segmento de 12 a 
24 metros na Bélgica, no Chipre e em França e no segmento de 24 a 40 metros em 
Espanha. 

Os limites dos POP foram ultrapassados nos arrastões pelágicos do Reino Unido e dos 
Países Baixos. Os relatórios de ajustamento da capacidade indicam excessos na Letónia e 
na Suécia, bem como um risco de excesso em Itália. Os relatórios económicos assinalam 
uma rentabilidade muito fraca na Polónia e na Suécia.  

No caso dos cercadores, os limites dos POP foram ultrapassados no Reino Unido a nível 
dos pequenos pelágicos e em França e Itália a nível dos cercadores atuneiros. De acordo 
com os relatórios de ajustamento da capacidade existia um excesso na Grécia e um risco 
de excesso em Itália. Além disso, os relatórios económicos assinalam uma rentabilidade 
muito fraca. 

Nas frotas da pequena pesca costeira de França e do Reino Unido também foram 
ultrapassados os limites dos POP. Os relatórios de ajustamento da capacidade indicam 
excessos na Bulgária, no Reino Unido, na Lituânia, em Portugal e na Suécia e riscos de 
excesso na Dinamarca e em Itália. Os relatórios económicos assinalam uma rentabilidade 
positiva mas não excessiva. Porém, os resultados económicos são maus em Itália e na 
Eslovénia. 

CONCLUSÃO 

A sobrecapacidade de pesca é responsável pela situação difícil em que se encontram 
os recursos haliêuticos e já se tornou num problema crónico. A falta de eficiência da 
PCP na gestão da capacidade de pesca também compromete a sua eficácia na gestão 
dos recursos e, além disso, agrava a situação económica do setor das pescas. 

A reforma da PCP em curso constitui uma oportunidade para resolver este problema. Além 
disso, esta reforma coincide com uma situação especialmente instável que poderia ter sido 
aproveitada para dar resposta ao problema da capacidade de pesca e à escassa 
rentabilidade das atividades de pesca em geral. O Parlamento Europeu e o Conselho 
terão a última palavra no que respeita a reforma da PCP em curso. 

De modo a adaptar a capacidade de pesca aos recursos haliêuticos, seria necessário que a 
Comissão retomasse o plano interrompido em 2007 para melhorar a definição e o 
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cálculo da capacidade de pesca. Tendo em conta que a sobrecapacidade de pesca se 
concentra em determinados segmentos da frota, seria importante, para um cálculo e uma 
gestão eficaz da capacidade de pesca, recuperar antigos instrumentos como os 
segmentos de frota, reorientando-os para a noção de «métier». 

Alguns instrumentos, como as concessões de pesca transferíveis (CPT), podem gerir a 
capacidade de pesca de um modo razoavelmente eficaz. No entanto, as experiências 
positivas com estes instrumentos demonstram que estes foram antecedidos ou 
acompanhados de programas estruturais, para que a capacidade atingisse um ponto 
de equilíbrio com os recursos haliêuticos disponíveis para uma prática sustentável. 

Para colocar em prática um sistema baseado nas  CPT, ou em qualquer instrumento que 
faça a gestão da capacidade de pesca de um modo indireto, seria necessário que este fosse 
complementado com programas estruturais com vista à redução da frota, que esses 
programas fossem específicos para os segmentos de frota ou «métiers» objeto de uma 
maior sobrecapacidade e que pudessem ter acesso ao financiamento público 
necessário. A este respeito, há que ter em conta que a difícil conjuntura económica, 
com a qual se depara um grande número de países, dificultou o cofinanciamento 
destas ações no período 2007-2013 e, provavelmente, continuará a suscitar dificuldades 
da mesma natureza em grande parte do período 2013-2020. Assim, é muito provável que 
a viabilidade destes programas dependa das suas modalidades de financiamento. 
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2. INTRODUÇÃO 

A sobrecapacidade da frota de pesca tem sido e continua a ser o principal obstáculo à 
sustentabilidade das atividades de pesca. No entanto, não é possível falar de uma 
sobrecapacidade de pesca em termos absolutos, uma vez que existe uma sobrecapacidade 
quando se exerce uma pressão excessiva sobre um determinado recurso. 

Na política comum das pescas (PCP) abundam casos de recursos que absorvem o impacto 
de uma pressão excessiva exercida pela pesca. Uma indicação clara desta situação é a 
importância conferida às medidas destinadas à gestão dos recursos haliêuticos no 
âmbito da PCP, ao mesmo tempo que é paradoxal a relevância cada vez menor das 
medidas de gestão da capacidade de pesca. 

Dada a persistência da sobrecapacidade de pesca, a PCP tentou solucionar este problema 
mediante a utilização de várias ferramentas e estratégias ao longo das últimas duas 
décadas. Contudo, e apesar de a redução da sobrecapacidade de pesca ter sido a pedra 
basilar das últimas reformas da PCP, os resultados esperados nunca foram alcançados, isto 
é, um equilíbrio entre as possibilidades de pesca adaptadas à capacidade da frota e à 
preservação dos recursos haliêuticos. A ineficácia das medidas de redução da 
capacidade deve-se, em grande parte, à deficiente cooperação entre os Estados-Membros, 
sobretudo a nível da aplicação dos Programas de Orientação Plurianuais (POP). 

A maioria das unidades populacionais afetadas pela sobrecapacidade de pesca apresenta 
dois elementos comuns. Primeiro, não raras vezes, estas unidades populacionais 
adquirem um valor comercial elevado nos mercados. O caso do atum rabilho no 
Mediterrâneo, ou o linguado e o bacalhau no Atlântico são exemplos paradigmáticos desta 
situação. Segundo, a maioria destas unidades populacionais é gerida mediante TAC e 
quotas, sem que haja uma redução da sobrecapacidade de pesca.  

Pode parecer paradoxal que a maioria das unidades populacionais que sofre o impacto da 
sobrecapacidade de pesca esteja submetida à limitação de capturas ao abrigo da 
regulamentação comunitária. Na grande maioria dos casos, a limitação das possibilidades 
de pesca tem sido aplicada há já muito tempo, quase desde o início da PCP e, como não 
resolveu o problema, deve concluir-se que é ineficaz. As medidas de gestão dos recursos 
tendem a perpetuar-se, dada a sua incapacidade para melhorar a situação dos 
recursos na ausência de uma gestão eficaz da capacidade de pesca. As razões 
podem estar na primazia que é dada às medidas baseadas na repartição de 
possibilidades de pesca, colocando em segundo plano a gestão do esforço de pesca 
ou as regras de controlo das capturas (HCR). Este enfoque permite maximizar o 
poder do Conselho à luz do Tratado de Lisboa, muito embora seja evidente que a 
limitação das capturas não melhorou a situação dos recursos haliêuticos e 
transformou a sobrecapacidade num problema crónico. 

Outro fator determinante na ineficácia da PCP é a escassa articulação entre medidas 
económicas, estruturais e as medidas mais comuns em matéria de gestão dos 
recursos. Os aspetos económicos e a própria gestão da frota desempenham um papel 
cada vez menos relevante, se não mesmo inexistente. A gestão da frota desapareceu 
praticamente das propostas para a reforma da PCP apresentadas pela Comissão em 
2011. Um dos princípios primordiais desta reforma é a Declaração de Joanesburgo de 
2002. Contudo, a proposta não tem em conta todos os elementos da Declaração e, em 
especial, ignora as condições sociais e económicas às quais a mesma faz alusão. 
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Estes factos demonstram a necessidade de ter presente a dimensão económica e as 
ações estruturais quando se aborda a questão da sobrecapacidade de pesca.  

A sobrecapacidade de pesca nunca foi quantificada de um modo preciso. Nesta 
lacuna reside uma das principais causas dos resultados medíocres da PCP, sobretudo, no 
que diz respeito ao ajustamento da frota às possibilidades de pesca. O cálculo da 
capacidade de pesca não é fácil por vários motivos. Primeiro, não existe uma definição 
clara para a capacidade de pesca que possa ser aceite e útil por e para economistas, 
biólogos ou gestores. A esta primeira dificuldade juntam-se outros elementos que 
tornam a questão ainda mais complexa. A capacidade de pesca e o impacto ambiental dos 
navios com a mesma potência ou tonelagem diferem em função da arte de pesca utilizada, 
das espécies-alvo ou do meio no qual desenvolvem a sua atividade. O impacto e a evolução 
dos avanços tecnológicos também desempenham um papel extremamente importante na 
capacidade de pesca, dificultando a gestão da mesma. 

Se a definição e o cálculo da capacidade de pesca apresentam dificuldades, a 
quantificação da sobrecapacidade de pesca é ainda mais complicada. Apesar de a 
adaptação da capacidade de pesca aos recursos haliêuticos ser um ponto-chave da PCP, a 
quantificação da sobrecapacidade de pesca não é recebe a devida de atenção na legislação 
comunitária. Além disso, desde 1995 que não é efetuada uma quantificação da 
sobrecapacidade de pesca. Em 1995, calculou-se que a sobrecapacidade de pesca ascendia 
a 40 %, mesmo admitindo que os parâmetros para calculá-la estivessem definidos 
adequadamente. A falta de definição e quantificação da capacidade de pesca e do seu 
excesso dificultam seriamente a identificação dos objetivos de redução da frota e a 
sua própria realização. 

Muito embora se tenham estabelecido normas para calcular e limitar a capacidade das 
frotas, parece evidente que continua a existir uma sobrecapacidade de pesca face à 
velocidade de regeneração das unidades populacionais de peixes. Diversos elementos 
apontam para a persistência de uma sobrecapacidade. Estes elementos constituem um 
conjunto de sintomas do referido excesso. Entre estes sintomas encontra-se, sobretudo, 
um excesso de mortalidade por pesca de determinadas unidades populacionais. 
Existem ainda outros elementos que apontam neste sentido, entre os quais, uma reduzida 
utilização da capacidade em algumas pescas e uma diminuição constante da 
rentabilidade das atividades de pesca. Porém, há outros fatores económicos que também 
contribuem para estes dois últimos fenómenos. 

Há outros aspetos que, muito embora não sejam tão específicos, não são menos 
importantes. Por exemplo, os diversos instrumentos que, ao longo da história da PCP, 
foram utilizados para adaptar a capacidade de pesca aos recursos não tiveram 
adequadamente em conta a importância das pescarias mistas e das frotas polivalentes, 
que constituem a grande maioria da frota da União Europeia. Tal como no passado, as 
propostas realizadas pela Comissão em julho de 2011 para a reforma da PCP também 
ignoram este aspeto fundamental das pescas europeias. 

A adaptação da capacidade de pesca ao estado dos recursos depara-se com problemas 
institucionais. A sobrecapacidade de pesca deteriora o estado dos recursos e reduz a 
rentabilidade das atividades de pesca. Por conseguinte, o setor das pescas pressiona os 
governos dos Estados-Membros. Como resposta a estas pressões, o Conselho estabelece, 
frequentemente, possibilidades de pesca superiores às recomendações científicas. Da 
mesma forma, em determinados Estados-Membros, a aplicação de parte da legislação em 
matéria de PCP não é suficientemente rigorosa. Além disso, com vista a aumentar o seu 
poder, o Conselho tenta alargar, tanto quanto possível, a repartição das possibilidades 
de pesca, a fim de maximizar o poder exclusivo que lhe é conferido pelo Tratado de Lisboa 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

nesta matéria. As limitações dos TAC e das quotas são conhecidas, mas o Conselho não 
hesitou em bloquear desde 2009 os planos plurianuais que, indo além da repartição das 
possibilidades de pesca, regulavam o esforço de pesca ou estabeleciam regras de 
controlo das capturas (HCR). A atitude do Conselho pode ser uma das razões pelas 
quais as propostas da Comissão tenham desistido progressivamente de contemplar a 
gestão da capacidade de pesca. 

A presente situação não podia ser mais paradoxal. Foram estabelecidos limites para as 
frotas que não representam nenhuma restrição real à sua capacidade de pesca. 
Além disso, apesar de as frotas estarem muito abaixo dos limites estabelecidos, 
parece que continua a existir sobrecapacidade de pesca ou um excesso de pressão de 
pesca sobre algumas unidades populacionais de peixes. 

Este não é o único paradoxo que resulta da última reforma da PCP. Nunca tinha ocorrido 
uma redução tão forte das frotas de pesca, mas também nunca se tinha utilizado tão 
pouco as possibilidades existentes para financiar a redução das mesmas. Juntamente 
com outros fatores, o contexto económico desfavorável induziu a redução 
espontânea da frota. Assim, o aumento dos preços dos combustíveis, a crise económica e 
a progressiva erosão dos preços de primeira venda do peixe como resposta à pressão das 
importações provocaram uma forte redução da rentabilidade das atividades de pesca. Ao 
mesmo tempo, a contração das disponibilidades orçamentais nos Estados-Membros 
contribuiu para uma fraca utilização dos fundos estruturais para a gestão das frotas. 

Apesar de o problema ser o mesmo desde a origem da PCP, nunca tinham surgido tais 
paradoxos ao longo da sua história. Por conseguinte, parece evidente que a última reforma 
da PCP de 2002 foi especialmente pouco feliz. Além disso, essa reforma revelou-se incapaz 
de se adaptar a um mundo em mudança e de respeitar os objetivos que o Tratado confia à 
PCP. 

Há que ter ainda em conta o desaparecimento da coordenação e da procura de 
sinergias entre as diferentes políticas da União Europeia e, até mesmo, entre os 
diversos instrumentos da PCP. Muitas vezes, a política externa, a política comercial ou a 
política de desenvolvimento têm consequências que afetam negativamente a rentabilidade 
das atividades de pesca. Quando os acordos de pesca com países terceiros contemplam 
objetivos de desenvolvimento, os acordos deixam de ser interessantes para os países 
terceiros, que se viram para outros parceiros e, assim, os navios comunitários perdem 
possibilidades de pesca. A organização comum do mercado dos produtos da pesca colocou 
de parte a possibilidade de atuação sobre o comércio externo, a fim de evitar conflitos com 
as linhas gerais da política comercial da União Europeia. 

A reforma em curso da PCP coincide com uma situação especialmente instável que poderia 
ter sido aproveitada para dar resposta ao problema da capacidade de pesca e à escassa 
rentabilidade das atividades de pesca em geral. Tendo em conta que a reforma da PCP de 
2002 foi muito pouco feliz, também teria sido possível adotar uma abordagem mais 
estrutural, recuperando antigos instrumentos, como os segmentos de frota, e 
reorientando-os para a noção de «métier», agora que já se possui informações muito 
mais detalhadas sobre a frota e o estado dos recursos haliêuticos. 

A Comissão, na sua proposta de reforma, parece ter optado por um novo modelo que 
ainda não está suficientemente definido, mas que não contempla a gestão das frotas. Na 
proposta da Comissão rejeita-se o recurso às ações estruturais na gestão da capacidade de 
pesca. Nesta ocasião, recorre-se a um elemento económico, as concessões de pesca 
transferíveis (CPT), confiando que estas sejam suficientes para regular a capacidade 
de pesca. Este mecanismo demonstrou a sua eficácia em situações nas quais a capacidade 
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se encontra próxima do ponto de equilíbrio com os recursos. Este instrumento teve êxito 
quando foi antecedido de intensos programas de redução da capacidade. 

No entanto, o Parlamento Europeu e o Conselho terão a última palavra no que respeita 
a reforma da PCP em curso. O Conselho parece ser favorável à continuação da utilização 
das ações estruturais na gestão da frota através da demolição. Contudo, há que ter em 
conta que a difícil conjuntura económica, com a qual se depara um grande número de 
países, dificultou o cofinanciamento destas ações no período 2007-2013 e, 
provavelmente, continuará a suscitar dificuldades da mesma natureza em grande parte do 
período 2013-2020. 
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3. A PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEFINIÇÃO DA 
CAPACIDADE DE PESCA 

PRINCIPAIS QUESTÕES 

	 Em fevereiro de 2007, a Comissão apresentou uma Comunicação relativa ao 
melhoramento dos indicadores da capacidade e do esforço de pesca no âmbito 
da PCP. 

	 Na comunicação da Comissão concluiu-se que a arqueação é um indicador válido, 
embora fosse possível introduzir algumas melhorias. No entanto, a utilização da 
potência não era satisfatória, sendo necessário melhorar o processo de 
certificação da potência motriz. 

	 As melhorias sobre a arqueação, a potência e a utilização das artes de pesca faziam 
parte de um plano de ação do qual não há notícias. Além disso, não se 
contemplava a inclusão da potência auxiliar na capacidade de pesca, nem o 
impacto das inovações tecnológicas no aumento da produtividade. 

	 A opção escolhida pela Comissão parece ter sido a de não introduzir qualquer 
melhoria na estimativa e gestão da capacidade de pesca. 

Apesar de ser a frota quem detém e exerce a capacidade de pesca, a PCP teve sempre 
sérias dificuldades em geri-la. Para estas dificuldades contribuíram tanto a carência de 
informações e estimadores fiáveis, como problemas na conceção do sistema de gestão da 
capacidade de pesca e, no fundo, uma falta de colaboração por parte dos 
Estados-Membros, individual ou coletivamente, no Conselho. 

Em fevereiro de 2007, a Comissão apresentou uma Comunicação relativa ao melhoramento 
dos indicadores da capacidade de pesca e do esforço no âmbito da política comum da 
pesca1. Esta comunicação tinha como objetivo a abertura de um debate para a seleção dos 
meios mais adequados para quantificar a capacidade e o esforço de pesca no âmbito da 
PCP. 

As conclusões da referida Comunicação da Comissão foram: 
	 A arqueação é um indicador válido da capacidade de pesca e deve continuar a 

ser utilizada para calcular a capacidade global das frotas de pesca dos Estados-
Membros. A Comissão manifestou a intenção de propor ligeiras melhorias na 
definição deste conceito, bem como um novo regulamento que consolidasse as 
disposições atuais. 

	 Embora a potência dos navios também fosse considerada um bom indicador da 
capacidade de pesca, a eficácia das disposições comunitárias não era satisfatória. 
A Comissão considerava necessário melhorar o processo de certificação da 
potência motriz. 

	 Para decidir sobre a possível utilização das características das artes de pesca 
enquanto indicadores da capacidade de pesca, a Comissão manifestou a intenção de 
levar a cabo um plano de ação, que incluía: 
 a realização de estudos de casos; 
 a realização de consultas com os interessados; e 
 a execução de projetos-piloto. 

1 COM(2007)39 final. 
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Quadro 1: Situação do plano de ação sobre capacidade de pesca 

Matéria Ação sugerida 
Ponto da 

situação no final 
de 2011 

Certificação 
da potência 
motriz e 
medição da 
arqueação 

Utilização das 
características 
das artes de 
pesca 
enquanto 
indicadores da 
capacidade e 
do esforço de 
pesca 

Proposta para consolidar as disposições sobre medição Desde 1994 não 
da arqueação do Reg. (CEE) n.º 2930/86 que define as houve qualquer 
características dos navios de pesca. proposta. 
Continuação das consultas com fabricantes de motores, A Comissão não 
empresas de certificação e peritos dos Estados-Membros comunicou os 
para encontrar a melhor solução técnica para a resultados das 
certificação da potência motriz. consultas. 
Apresentação de uma proposta de novas normas sobre 
a potência motriz. 

Estudos de casos: Em 2007, a Comissão deveria ter 
começado a recolher informações dos Estados-Membros 
relativas aos sistemas de gestão dos limites ao tipo e 
dimensão das artes de pesca em diferentes níveis 
territoriais. Posteriormente, deveria levar-se a cabo um 
estudo para analisar os resultados desses sistemas e 
avaliar a sua possível adoção no âmbito comunitário. 
Em 2007, a Comissão deveria ter iniciado consultas aos 
Estados-Membros, aos interessados e aos cientistas para 
definir as pescarias às quais se poderiam aplicar as 
novas limitações da capacidade e do esforço mencionadas 
na Comunicação COM(2007) 39 final. 
O Comité Científico, Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP) será consultado sobre a avaliação do esforço 
de pesca com base nas características das artes de 
pesca. 
Projetos-piloto: Em 2008 a Comissão deveria ter 
proposto que se selecionassem certas pescarias para 
serem geridas com recursos a indicadores da capacidade e 
do esforço baseados nas características das artes de 
pesca. 

Fonte: Elaboração própria a partir de COM(2007) 39 final. 

Em 2009, foram 
realizadas algumas 
melhorias na 
certificação, para 
entrar em vigor em 
2012 e 2013. 
Não foram abordadas 
outras modificações. 
Se a Comissão 
realizou estes 
estudos, não os 
publicou. 

A Comissão não 
comunicou os 
resultados destas 
consultas. 

A Comissão não 
realizou essa 
proposta. 

Nenhuma das medidas contidas no plano de ação foi levada a cabo, nem em matéria de 
novos elementos para estimar a potência, nem na medição da arqueação, nem na 
utilização das características das artes de pesca enquanto indicadores da capacidade e do 
esforço de pesca. Também não foram abordadas outras questões mencionadas na 
comunicação da Comissão de 2007, mas excluídas do plano de ação. Entre estas questões, 
encontram-se a consideração dos aumentos de produtividade decorrentes das inovações 
tecnológicas e a inclusão da potência auxiliar na capacidade de pesca.  

A Comissão não publicou as conclusões das avaliações e consultas previstas no plano de 
ação, caso se tenham efetivamente realizado. Tendo em conta as propostas de reforma da 
PCP realizadas pela Comissão em julho de 2011, a Comissão parece ter optado por não 
introduzir qualquer melhoria na estimativa e gestão da capacidade de pesca. 
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Se a definição e a estimativa da capacidade de pesca apresentam dificuldades, a 
quantificação do excesso da capacidade de pesca é ainda mais complexa. Apesar de a 
adaptação da capacidade de pesca aos recursos de pesca ser um ponto-chave da PCP, a 
quantificação do excesso da capacidade de pesca não é alvo de atenção na legislação 
comunitária. Mais, desde 1995 que não se realiza uma quantificação do excesso de 
capacidade de pesca, altura em que se calculou que ascendia a 40 %. A falta de definição e 
quantificação da capacidade de pesca e do seu excesso dificultam seriamente a 
identificação dos objetivos de redução e da sua própria realização. 

É chocante que a Comissão, no seu relatório sobre as obrigações em matéria de notificação 
resultantes da conservação e da exploração sustentável dos recursos haliêuticos2, 
reconheça que a política de ajustamento da dimensão da frota não deu resultados 
satisfatórios e que a diminuição da capacidade da frota é nominal e tem-se mantido abaixo 
do que se considera a taxa de desenvolvimento tecnológico da frota. Também reconhece 
que, sem indicadores efetivos para aferir o êxito, é impossível verificar os progressos 
efetuados. Neste contexto, é difícil compreender por que motivo a Comissão não avançou 
com a melhoria da estimativa da capacidade de pesca antes de elaborar as suas propostas 
de reforma da política comum da pesca. 

2 COM(2011) 418 final de 13 de julho de 2011. 
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4. A CAPACIDADE DE PESCA 


PRINCIPAIS QUESTÕES 

 A capacidade de pesca é o potencial de um navio para capturar recursos de 
pesca. Do ponto de vista económico, consiste na captura potencial de um 
navio  (output), enquanto que, a partir de uma abordagem biológica, será a 
contribuição potencial (input) do ecossistema para as atividades de pesca. A 
PCP, para a gestão sustentável dos recursos de pesca, deve combinar estas duas 
abordagens. 

	 Na PCP, a capacidade de pesca conta apenas com uma definição vaga, e é 
quantificada utilizando simultaneamente dois indicadores diferentes: a 
arqueação bruta e a potência do motor. 

	 A arqueação bruta de um navio é uma função da totalidade ou de parte do volume 
do seu espaço fechado, encontrando-se harmonizada desde 1994. 

	 A potência de um navio de pesca é a sua potência de propulsão, e não tem em conta 
a potência auxiliar. No entanto, a potência auxiliar tem aumentado 
progressivamente, permitindo a utilização de artes de maiores dimensões, e é 
particularmente relevante no arrasto. 

	 O sistema de medição e certificação da potência do motor é pouco fiável. É 
possível efetuar modificações reversíveis no sistema de injeção, para que a potência 
certificada seja inferior à real (de-rating). 

	 A arqueação e a potência não refletem o impacto dos progressos técnicos no 
aumento da capacidade de pesca. A Comissão reconheceu este impacto e os 
problemas para o integrar na gestão da capacidade de pesca. No entanto, não 
manifestou a intenção de compensar este impacto para adaptar a capacidade de 
pesca real da frota aos recursos disponíveis. 

	 Em fevereiro de 2007, a Comissão declarou a sua intenção de melhorar a 
estimativa da capacidade de pesca, através de melhorias no cálculo da 
arqueação, de modificações na determinação da potência do motor, da 
consideração da potência auxiliar e da utilização das artes de pesca. Em 2009, 
foram introduzidas algumas melhorias na certificação da potência do motor que só 
entrarão em vigor em 2012 e 2013. 

	 A Comissão considerou necessário proceder a novas consultas para avaliar as 
possibilidades existentes. Na altura da redação do presente documento, ainda não 
há notícias sobre os resultados consultas realizadas pela Comissão e a 
experiência adquirida com a aplicação dos programas de orientação plurianuais (POP) 
no que diz respeito aos segmentos não parece ter sido utilizada. 

Em princípio, a definição de capacidade de pesca parece clara: trata-se do potencial de 
um navio para capturar recursos haliêuticos. No entanto, a política comum da pesca 
deve conciliar objetivos estritamente socioeconómicos com uma competência exclusiva na 
conservação dos recursos biológicos marinhos. Os dois aspetos estão ligados pela 
capacidade de pesca e o problema reside no facto de a definição de capacidade de pesca do 
ponto de vista económico diferir consideravelmente da definição do ponto de vista 
biológico. 

Um excesso de capacidade de pesca não implica necessariamente uma exploração 
excessiva dos recursos. Um excesso de pesca só ocorre quando a regulamentação não é 
apropriada, ou quando o excesso de capturas é rentável, sendo que este caso é cada vez 
menos frequente nas pescas europeias. Por conseguinte, na maior parte dos casos, a 
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capacidade de pesca não é plenamente utilizada e o seu excesso é mais um problema 
económico do que de conservação dos recursos. 

Do ponto de vista económico, entende-se por capacidade de pesca o rendimento de um 
navio e dos seus equipamentos, enquanto meio de produção. Se existissem recursos 
haliêuticos disponíveis suficientes, a capacidade de pesca equivaleria à quantidade máxima 
de peixe potencialmente capturada num determinado período de tempo, utilizando 
plenamente as possibilidades do navio. Assim, numa perspetiva económica, a capacidade 
de pesca seria regida pela captura potencial (output). No entanto, a gestão dos recursos 
haliêuticos tende a utilizar uma abordagem biológica para quantificar a capacidade de 
pesca. Desse ponto de vista, a mortalidade por pesca seria a contribuição potencial (input) 
do ecossistema para a atividade de pesca. 

Por conseguinte, é necessário combinar dois tipos de análise: um orientado para os fatores 
de produção e outro orientado para a produção. A primeira análise estabeleceria quanto se 
pode pescar com os fatores de produção existentes e a segunda a quantidade de fatores de 
produção, ou capacidade de pesca, passíveis de exercer um atividade sustentável, tendo 
em conta os recursos disponíveis. Ficam assim definidas as regras do jogo de uma parte 
substancial da PCP. A questão crucial reside em conciliar uma contribuição máxima para a 
captura por parte do ecossistema com as capturas potenciais dos navios ou das frotas. 
Logicamente, as capturas potenciais de um navio serão essencialmente determinadas pelas 
características do navio e das artes utilizadas. 

Desta forma, um dos principais obstáculos para a eficácia da PCP tem sido o caráter vago 
da definição de capacidade de pesca. Desde o início da PCP, a capacidade de pesca tem 
sido quantificada utilizando simultaneamente dois indicadores diferentes: a arqueação 
e a potência do motor do navio. A utilização destes dois indicadores é relativamente 
simples, embora a determinação da potência se torne problemática. No entanto, apesar da 
aparente simplicidade destes indicadores, surge o problema de não refletirem fielmente o 
potencial real de pesca, uma vez que não têm em conta as artes utilizadas, o impacto da 
incorporação das inovações tecnológicas, nem, obviamente, o seu impacto real no 
ecossistema onde desenvolvem a sua atividade. 

Contudo, em determinados momentos da história da PCP, a regulamentação comunitária 
admitiu a possibilidade de definir a capacidade de pesca em função das características, das 
dimensões e do número das artes de pesca. De facto, com o arranque dos programas de 
orientação plurianuais  (POP), a definição de segmentos baseados nas pescarias para 
as várias frotas abria a possibilidade de efetuar uma avaliação mais precisa da capacidade 
de pesca. No entanto, a definição dos segmentos deixava uma grande margem, e esta 
possibilidade foi utilizada de formas muito diferentes pelos Estados-Membros, umas vezes 
para se adaptarem às condições de diferentes pescarias e, outras vezes, para aliviar  a  
pressão para a redução de determinadas frotas de pesca. Após a substituição dos POP pelo 
regime de entradas e saídas, a arqueação e a potência do motor passaram a ser os únicos 
indicadores, embora simultâneos, para quantificar a capacidade de pesca e os limites 
estabelecidos para as frotas nacionais ficaram desfasados da realidade e, por isso, 
obsoletos. 

A arqueação de um navio é uma função da totalidade ou de parte do volume do seu 
espaço fechado. Os espaços fechados que são tidos em conta permitem o surgimento de 
diferenças entre os diferentes métodos para calcular a arqueação. Até 19943, o único 
método comum era o definido pela Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios 

3 Regulamento (CEE) n.º 2930/86 do Conselho. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

(ICTM 1969, Convenção de Londres), sob a égide da Organização Marítima Internacional 
(OMI). Esta Convenção só se aplicava aos navios com mais de 24 metros de comprimento 
que efetuassem viagens internacionais. Nestas condições, cada Estado-Membro podia 
aplicar o método que considerasse mais oportuno para quantificar a arqueação dos navios 
que não estivessem abrangidos pela Convenção de Londres. Este sistema era, por isso, 
complicado, heterogéneo e pouco fiável. Em princípio, a consideração dos espaços fechados 
para o cálculo da arqueação dependia da sua utilização e havia alguns espaços que não 
eram tidos em conta em nenhum Estado-Membro. Além disso, as declarações incorretas 
sobre a utilização de determinados espaços dos navios eram frequentes, para se poder 
substituir um navio velho por outro maior.  

Na sua proposta de regulamento em 1994, a Comissão citava um relatório do Tribunal de 
Contas, que descrevia como as arqueações de dois navios idênticos e construídos no 
mesmo estaleiro, mas registados em dois Estados-Membros diferentes, apresentavam uma 
diferença de 60 % entre as arqueações de ambos. Para evitar este tipo de situações, o  
Conselho adotou, em 1994, um método comum para a quantificação da arqueação4. A 
Convenção de Londres aplicar-se-ia a todos os navios com comprimentos iguais ou 
superiores a 15 metros e a arqueação seria calculada em função do volume total dos seus 
espaços fechados. Para os navios com comprimentos inferiores a 15 metros, a arqueação 
bruta seria calculada a partir de uma estimativa do volume do casco, realizada a partir do 
comprimento, da boca e do pontal de registo5. 

Apesar da existência de um método comum para quantificar a arqueação, alguns Estados-
Membros ou representantes do setor da pesca solicitaram a exclusão de determinados 
espaços interiores do cálculo da arqueação ou mesmo do regime de entradas e saídas. A 
Comissão, numa Comunicação publicada em 20076, considerava que as exceções e 
exclusões solicitadas constituiriam um retrocesso e reduziriam a eficácia das medidas de 
gestão da capacidade em vigor. No entanto, admitia a possibilidade de introduzir ligeiras 
melhorias na aplicação das normas comunitárias de medição da arqueação. Entre elas, 
encontrar-se-iam, por exemplo, a definição da precisão necessária para o cálculo da 
arqueação bruta ou do modo de cálculo dos volumes em circunstâncias especiais, como o 
caso dos catamarãs com um comprimento inferior a 15 metros. Nessa Comunicação, a 
Comissão manifestou a sua intenção de propor um novo regulamento do Conselho 
consolidado para definir as características dos navios de pesca e substituir os textos 
em vigor. 

Apesar de o seu cálculo não apresentar dificuldades maiores, a arqueação bruta não é 
suficiente para refletir a capacidade de pesca. Se se considerarem as capturas médias por 
unidade de arqueação bruta para cada Estado-Membro, surgem diferenças enormes. Seria 
possível atribuir estas diferenças à intensidade no esforço de pesca. No entanto, numa  
atividade de pesca profissional tende-se a otimizar a utilização do fator trabalho e, por 
conseguinte, as diferenças nas capturas médias por unidade de arqueação bruta não 
podem ser totalmente atribuídas à intensidade do esforço de pesca. 

4 Regulamento (CEE) n.º 3259/94 do Conselho, executado pela Decisão 95/84/CE da Comissão. 
5 GT = V x (0,2 + 0,02 log10 V), em que: 

V = a1 x Loa x B x T; 
a1 = O valor maior entre (0,5194 + 0,0145 x Loa) e 0,60; 
Loa = comprimento de fora a fora, segundo a definição do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 2930/86; 
B = Boca, segundo a definição da Convenção de Londres; 
T = Pontal, segundo a definição da Convenção de Londres. 

6 COM(2007) 39 final. Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa ao 
melhoramento dos indicadores da capacidade de pesca e do esforço no âmbito da política comum da pesca. 
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Gráfico 1: Capturas médias por unidade de arqueação bruta (Tm /GT). 2009 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

K N T L E A L U U R E D A M T P L A R A C P T 

Tm
 /

 G
T 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat sobre capturas e arqueação bruta 

Nas capturas médias por unidade de arqueação observa-se uma clara distribuição 
geográfica. O valor máximo verifica-se na Dinamarca, seguindo-se os estados costeiros do 
mar Báltico. No entanto, os valores mínimos surgem no Mediterrâneo, onde se verifica uma 
gradação oeste-este. Nestas diferenças são relevantes a arqueação média da frota, as artes 
utilizadas e as zonas de pesca mais frequentadas. Por conseguinte, a arqueação bruta é um 
índice fiável mas, para refletir a capacidade de pesca, tem de ser complementada com 
outros elementos e, sobretudo, pelas artes utilizadas. Neste sentido, os segmentos 
utilizados nos Programas de Orientação Plurianuais poderiam constituir uma base 
metodológica razoável, desde que a sua definição fosse harmonizada nos vários Estados-
Membros. 

O Regulamento (CE) n.º 2930/86 estabelece que a potência de um navio de pesca é 
equivalente à sua potência de propulsão, entendendo-se por esta última a potência 
contínua máxima que pode ser obtida ao nível do elemento de saída de cada motor ou, se 
for o caso, à saída da ligação do redutor. Por conseguinte, a estimativa da capacidade de 
pesca através da potência não tem em conta a potência auxiliar, embora esta 
desempenhe um papel determinante em determinadas pescarias. A potência auxiliar inclui 
a proveniente de qualquer fonte, sempre que não se destine à propulsão. Assim, a potência 
auxiliar inclui, por exemplo, a utilizada nos sistemas hidráulicos necessários para a 
navegação (leme, etc.), para a vida a bordo (cozinha, iluminação, aquecimento) ou a 
necessária para o funcionamento dos equipamentos eletrónicos. Além disso, a potência 
auxiliar também inclui a necessária para a realização de determinadas operações e 
atividades diretamente ligadas à capacidade de pesca. Por exemplo, também se denomina 
potência auxiliar a utilizada na manobra das artes de pesca, no acondicionamento e na 
transformação do pescado ou nas instalações frigoríficas para a sua conservação, tendo 
esta potência auxiliar, em todos estes casos, uma influência, aumentando a capacidade de 
pesca. 

A participação da potência auxiliar na potência total foi aumentada progressivamente, 
permitindo a utilização de artes de maiores dimensões. Além disso, a potência auxiliar é 
particularmente relevante em determinadas pescarias, como o arrasto. De facto, o arrasto 
em águas profundas só é possível com uma contribuição intensiva da potência auxiliar. 

Mesmo restringindo a estimativa da capacidade de pesca à potência de propulsão, o atual 
sistema de medição e certificação da potência do motor é pouco fiável e apresenta 
graves problemas. Quando o motor está instalado a bordo é muito difícil verificar a sua 
potência real e é possível realizar modificações reversíveis no sistema de injeção, para que 
a potência certificada seja inferior à real (de-rating). 
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Tal como no caso da arqueação, a Comissão também tinha manifestado em 2007 a 
intenção de realizar propostas para modificar o sistema de certificação da potência 
do motor ou para ter em conta a potência auxiliar no cálculo da capacidade de pesca. A 
Comissão tinha avançado a possibilidade de substituir o artigo 5.º do Regulamento (CEE) 
n.º 2930/86 para incluir a potência auxiliar na definição da capacidade. Também tinha 
sugerido a possibilidade de a certificação da potência do motor se basear no certificado 
relativo às emissões de óxidos de azoto, estabelecido em conformidade com as 
disposições do anexo IV da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 
Navios (MARPOL). 

Após um relatório especial do Tribunal de Contas7, o Conselho adotou um Regulamento8, 
que incorporava alterações na certificação da potência do motor. Este Regulamento 
responsabilizava os Estados-Membros pela certificação da potência do motor dos navios de 
pesca comunitários com motores de propulsão cuja potência excedesse os 120 kW, salvo os 
que utilizem exclusivamente artes fixas ou artes de draga, os navios auxiliares e os navios 
exclusivamente utilizados na aquicultura. No entanto, este sistema só se aplicaria aos 
navios de pesca submetidos a um regime de gestão do esforço de pesca a partir de 1 de 
janeiro de 2012, e aos restantes navios de pesca a partir de 1 de janeiro de 2013. 

De acordo com este Regulamento, na sequência de uma análise do risco, os 
Estados-Membros procedem à verificação dos dados, seguindo um plano de amostragem. 
Este plano deve basear-se numa metodologia aprovada pela Comissão para verificar os 
dados referentes à coerência da potência do motor. Entre outras informações, os Estados-
Membros devem verificar as informações contidas: 
 nos registos do sistema de monitorização dos navios; 
 no diário de pesca; 
 no certificado EIAPP (certificado internacional de prevenção da poluição atmosférica 

produzida pelos motores) emitido para o motor em conformidade com o Anexo VI da 
Convenção MARPOL 73/78; 

 nos certificados de classificação emitidos por uma organização reconhecida de 
vistoria e inspeção dos navios, na aceção da Diretiva 94/57/CE; 

 nos certificados de ensaios no mar; 
 no ficheiro da frota de pesca comunitária; e 
 em quaisquer outros documentos que contenham informações pertinentes sobre a 

potência dos navios ou outras características técnicas conexas. 

Se, na sequência da análise destas informações, existirem indícios de que a potência do 
motor do navio de pesca é superior à potência indicada na licença de pesca, os Estados-
Membros devem proceder a uma verificação física da potência do motor. 

Embora a arqueação e a potência apresentem deficiências como indicadores da capacidade 
de pesca, dificilmente poderão ser substituídos. No entanto, podem ser melhorados e, 
sobretudo, é possível complementá-los com outros elementos e características do navio ou 
das artes de pesca. A exploração destas possibilidades é ainda mais pertinente quando se 
pretende que a abordagem ecossistémica reja a conservação e a gestão dos recursos no 
seio da política comum da pesca. 

7	 Relatório Especial n.º 7/2007 
8	 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime 

comunitário de controlo a fim de assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas. 
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Quadro 2: Possíveis indicadores complementares para a estimativa da capacidade 
de pesca 

Indicador Possibilidades de aplicação Vantagens Inconvenientes 
Volume dos 
porões de 
peixe 

Indicador da capacidade de carga. 
Significativo no caso dos 
cercadores e dos arrastões 
pelágicos. 
Pouco relevante nas pescarias de 
espécies demersais. 

Correlacionado com a 
arqueação do navio. 

Difícil de 
controlar 

Capacidade 
de 
congelação 
Kg/hora 

É um fator limitativo em 
algumas pescarias. 
Correlacionado com a 
potência auxiliar. 

Difícil de 
certificar e de 
controlar 

Força de 
tração 

Relevante para os arrastões. É utilizada para os 
rebocadores. 
Existem métodos de 
cálculo normalizados. 

Aplicação 
onerosa. 
Suscetível ao 
de-rating. 

Fonte: Elaboração própria a partir da COM(2007) 39 final 

Além das deficiências e das possíveis melhorias na utilização da arqueação e da potência na 
quantificação da capacidade de pesca, na sua Comunicação de 2007, a Comissão 
reconhecia que estes indicadores não refletem o impacto das inovações tecnológicas. 
Dada a dificuldade de quantificar este impacto, a Comissão citava um relatório do CIEM de 
20049. Este relatório estimava que os progressos tecnológicos terão permitido aumentar a 
produtividade entre 1 % e 3 % por ano, ou mesmo mais em certas pescarias. No entanto, 
no seu «Guia do Utilizador» da PCP, publicado em 2009, a Comissão estimava que o 
impacto dos progressos tecnológicos se traduzia num aumento anual da produtividade de 
cerca de 2 % a 4 %. Contudo, é necessário ter em conta que o ciclo de vida das inovações 
não é linear nem indefinido. Além disso, embora tenha havido, de facto, um grande número 
de inovações, não houve uma concatenação perfeita sem sobreposições. Por conseguinte, a 
hipótese avançada pela Comissão de um aumento linear e indefinido da capacidade de 
pesca devido ao impacto das inovações técnicas dificilmente seria admissível.  

O impacto das inovações tecnológicas na melhoria da capacidade de pesca é inegável, mas 
convém considerá-lo de forma adequada. A evolução das capturas médias por unidade de 
arqueação bruta pode refletir a evolução na disponibilidade ou acessibilidade dos recursos 
de pesca ou o aumento na eficácia resultante da incorporação de inovações tecnológicas. 

As capturas médias por unidade de arqueação bruta da frota de pesca da União Europeia 
aumentaram até 1996, tendo posteriormente diminuído. No entanto, as grandes diferenças 
existentes entre as frotas dos Estados-Membros e, em particular, os elevados valores 
alcançados pela Dinamarca, bem como a ampliação com Estados cujos valores também são 
elevados, aumentam consideravelmente a gama de valores para a União Europeia. Por 
conseguinte, os aumentos na eficácia de pesca decorrentes das inovações tecnológicas 
parecem ter sido compensados pelas restrições às pescas resultantes das medidas de 
conservação dos recursos, mas também pelo aumento do preço dos combustíveis. 

«Report on efficiency and productivity in fish capture operations», Relatório do grupo de trabalho do CIEM 
sobre tecnologia da pesca e comportamento do peixe, de 2004. 
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Gráfico 2: Evolução das capturas médias por unidade de arqueação bruta (Tm 
/GT) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat sobre capturas e arqueação bruta 

Independentemente do impacto real das inovações tecnológicas na capacidade de pesca, 
algumas das melhorias que mais contribuíram para esse aumento são: 
	 A utilização de hélices de passo variável ou de tubeira permite que a mesma 

potência motriz produza uma tração mais importante aquando do arrasto ou uma 
velocidade de navegação mais elevada. 

	 A utilização de equipamentos eletrónicos de deteção de peixes ou de controlo da 
posição das artes de pesca e, em particular, do arrasto, melhora a eficiência dos 
navios. 

	 A utilização de informações provenientes de satélites para determinar a posição 
provável das populações de atum permite reduzir o tempo de procura, aumentar o 
tempo de pesca e o número de capturas por viagem de pesca. 

	 A instalação de equipamentos de convés mais potentes, para calar e alar as 
redes mais vezes por dia e aumentar a eficácia das capturas das operações de 
pesca. 

	 A melhoria da conceção das artes de arrasto, a utilização de materiais mais 
sólidos para fabricar fibras mais finas, ou a melhoria da conceção hidrodinâmica das 
portas reduzem a resistência ao arrasto e a força necessária para as arrastar, 
permitindo a utilização de redes maiores. 

No entanto, a maior parte destas inovações só é aplicável a tipos de navios muito 
específicos. Por exemplo, as hélices de passo variável as tubeiras não são frequentes nos 
navios mais pequenos, a utilização de informações dos satélites só é útil em determinadas 
pescarias de grandes migradores, do mesmo modo que o alcance das melhorias na 
conceção das artes de arrasto fica restringido aos arrastões. 

Em 2007, a Comissão reconhecia o impacto das inovações técnicas e determinados 
problemas para as integrar na gestão da capacidade de pesca. Manifestava que o efeito dos 
progressos tecnológicos na capacidade de pesca era demasiado complexo para ser 
integrado explicitamente nas medidas de gestão das pescarias. Além disso, argumentava 
que era mais eficaz basear a gestão da capacidade de pesca no tipo e nas dimensões das 
artes de pesca, já que assim seria possível estabelecer limitações diretas aos progressos 
tecnológicos. No entanto, também estimava que a quantificação e a limitação da 
capacidade e do esforço de pesca com base nas características das artes de pesca exigiam 
um certo grau de normalização e poderiam obstruir os progressos técnicos e a evolução na 
eficácia das artes de pesca. 

Quanto às possibilidades de estimativa do seu impacto, a Comissão só contemplava as 
inovações tecnológicas inerentes às artes. No entanto, a utilização das melhorias nos 
sistemas de propulsão afeta a eficácia da potência, que é um dos indicadores utilizados 
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atualmente na quantificação da capacidade de pesca. A Comissão também não considerava 
a estimativa do impacto da utilização dos equipamentos eletrónicos. Em suma, a Comissão 
não avançou na sequência lógica, que seria a adaptação da gestão da capacidade de 
pesca para compensar o impacto dos progressos tecnológicos e adaptar a capacidade de 
pesca real da frota aos recursos disponíveis. 

Na sua comunicação de 2007, a Comissão declarava que a utilização das artes de pesca 
oferecia possibilidades para melhorar a estimativa da capacidade de pesca, 
complementando a arqueação e a potência. Uma boa definição das características, 
número e dimensão das artes utilizadas numa determinada pescaria permitiria melhorar a 
precisão na determinação da capacidade de pesca. Além disso, constituiria uma boa base 
e, simultaneamente, a condição necessária para a aplicação da abordagem 
ecossistémica à conservação e gestão dos recursos de pesca. A este respeito, convém 
recordar que a Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha» impõe aos Estados-Membros a 
consecução de um «bom estado ambiental no meio marinho» antes de 2020, o que na 
interpretação da Comissão implicaria a aplicação de uma abordagem ecossistémica. 

De facto, a Comissão não avançou qualquer proposta para melhorar a gestão da 
capacidade de pesca, mas manifestou o seu desejo de que a PCP abandonasse o âmbito da 
microgestão. No entanto, o abandono da microgestão é antitético com a aplicação da 
abordagem ecossistémica que, por definição, só pode ser aplicada a nível local, atendendo 
à extensão características de um ecossistema homogéneo. 

O impacto de cada tipo de arte no ecossistema é dado pelas características da arte, 
por um lado, e, por outro, pelo número de artes, ou no caso das redes, pela sua 
dimensão. As características das redes determinam a proporção de capturas acessórias ou 
de juvenis das espécies-alvo. Por conseguinte, as características das artes definem a 
sua seletividade, e a sua regulação inscreve-se no âmbito das medidas técnicas. No 
entanto, a natureza, o número ou a dimensão das artes são essenciais na definição da 
capacidade de pesca. Em 2007, a Comissão manifestou a intenção de ter em conta as 
questões relacionadas com a seletividade e a eficiência das diferentes artes de pesca nas 
suas futuras propostas nos domínios da gestão da capacidade e das medidas técnicas de 
conservação. No entanto, e apesar de a Comissão pretender colocar a abordagem 
ecossistémica no centro da reforma da PCP, as propostas realizadas até ao momento da 
redação deste documento não seguiram as intenções manifestadas em 2007. Até ao 
momento, a única alusão às artes de pesca nas propostas de reforma é a exclusão dos 
navios com comprimentos inferiores a 12 metros que utilizem artes rebocadas do regime 
geral de concessões de pesca transferíveis. 

O esforço de pesca de um navio define-se como o produto da sua capacidade e do tempo 
de atividade e constitui, por isso, um indicador que resultante da capacidade de pesca. 
Quando a capacidade de um navio é quantificada através da potência do seu motor, o 
esforço de pesca pode considerar-se equivalente a um fator energético. Para poder utilizar 
os tipos de artes de pesca na quantificação da capacidade de pesca, a Comissão, na sua 
Comunicação de 200710, considerava conveniente classificar as artes de pesca em dois 
grupos: as que ficam amarradas ao navio durante as operações de pesca e as outras. Esta 
distinção justificar-se-ia porque, quando a arte de pesca se mantém unida ao navio, como 
no caso das redes de arrasto e de cerco, e certos tipos de palangres, o esforço de pesca 
poderia ser calculado em função do tempo passado pelo navio no mar, subtraindo o tempo 
de deslocação até ao local de pesca. No entanto, quando a arte fica na área de pesca 

10	 COM(2007) 39 final. Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa ao 
melhoramento dos indicadores da capacidade de pesca e do esforço no âmbito da política comum da pesca. 
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enquanto o navio lança outras artes ou regressa ao porto, como no caso das redes de 
emalhar, dos tresmalhos e das nassas, a duração da pesca ou da atividade podem diferir 
do tempo no mar, sendo mais difícil medir o esforço de pesca. Esta diferenciação sugerida 
pela Comissão pode ser útil para a estimativa do esforço de pesca, mas não é muito útil 
para quantificar a capacidade de pesca. 

Quadro 3: Possíveis indicadores da capacidade de pesca para diferentes tipos de 
artes de pesca 

Artes de pesca Possíveis indicadores 
Arrasto pelágico Abertura da rede à superfície, medida em metros quadrados 
(OTM, PTM e OTT) (m2), considerando uma velocidade de arrastamento ótima em 
Arrasto pelo fundo função da espécie-alvo. 
(OTB e PTB) 
Arrasto de vara Comprimento da vara, medido em metros (m), considerando uma 
(TBB) velocidade de arrastamento ótima em função da espécie-alvo. 
Palangres (LLS, Número de anzóis. 
LLD e LTL) Para cada tipo de palangre, se os anzóis estiverem dispostos a 

intervalos regulares, pelo comprimento do palangre. 
Redes de cerco Comprimento da rede medido em metros (m), para a 
(PS) profundidade característica da espécie-alvo. 

A utilização de dispositivos de concentração de peixes pode 
aumentar a capacidade em proporções difíceis de quantificar. 

Nassas (FPO) Número e dimensões das nassas. 
Outras características, como a forma, o tamanho das aberturas e 
os materiais que as compõem, dependem da pescaria em causa e 
podem ser definidas como medidas técnicas. 

Redes de emalhar Número de redes, bem como o seu comprimento e profundidade. 
e tresmalhos Número de redes e superfície coberta por cada rede. 
(GNS, GND, GNC, A malhagem e outras características podem ser definidas como 
GTR e GTN) medidas técnicas. 

Fonte: Elaboração própria a partir da COM(2007) 39 final. 

Entre estas sugestões de possíveis indicadores, a Comissão não incluía algumas artes de 
pesca como as redes de cerco sem retenida (lâmpara). Também não apareciam categorias 
completas como as redes envolventes-arrastantes ou as dragas. Outras artes, como as 
linhas de mão e as linhas de vara, não eram expressamente referidas nem se especificava 
se estavam incluídas na categoria de palangres. Em qualquer caso, teria sido desejável que 
esta sugestão por parte da Comissão tivesse tido continuidade através de grupos de 
trabalho técnicos e tivesse sido expressa nas propostas para a reforma da política comum 
da pesca. 

A Comissão também argumentava que, até à altura da redação da sua comunicação de 
2007, ainda não tinha sido tomada qualquer medida para adotar indicadores da capacidade 
e do esforço de pesca com base na dimensão e nas características das artes de pesca. Por 
essa razão, e dado o caráter técnico da questão, considerava necessário proceder a novas 
consultas para avaliar as possibilidades existentes. No momento da redação do 
presente documento, ainda não há notícias dos resultados das consultas realizadas 
pela Comissão. 

A Comissão estimava que as pescarias que são identificadas por uma zona de pesca, 
espécies-alvo e tipo de arte são as que oferecem melhores possibilidades para a 
aplicação de limitações à capacidade e ao esforço com base nas artes de pesca. 
Este tipo de definição das pescarias assemelha-se consideravelmente à definição dos 
segmentos de frota baseados nas pescarias utilizados nos programas de orientação 
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plurianuais (POP). Apesar da experiência existente com a definição e gestão dos 
segmentos, esta não foi utilizada. 

A Comissão considerava que, nas pescarias suscetíveis de aplicação de limitações com base 
nas artes de pesca, as autorizações de pesca poderiam estabelecer um limite máximo à 
atividade desenvolvida com um tipo e uma dimensão de arte de pesca bem definidos, 
sendo para isso necessário um processo prévio de normalização. Estimava também que, 
antes de utilizar esta abordagem na legislação comunitária, seria necessário avaliar: 

	 a compatibilidade e modalidades de integração com: 
 as limitações atuais do esforço de pesca; 
 a natureza das autorizações de pesca atualmente baseada nas características 

dos navios (arqueação e potência); 
 o sistema de limitações da capacidade global estabelecido pela legislação 

comunitária (regime de entradas e saídas). 
	 a possibilidade de eliminar as limitações da capacidade baseadas nas características 

do navio, sempre que fosse aplicado um regime de gestão unicamente baseado nas 
artes de pesca; ou seja, avaliar a possibilidade de estabelecer um regime baseado 
nas autorizações de pesca, independentemente da potência ou da arqueação 
dos navios. 

Em suma, a Comissão considerava que a definição da arqueação dos navios de pesca era 
adequada, se aplicava corretamente e não necessitava de melhorias significativas. Por 
outro lado, o sistema de certificação da potência não era satisfatório. Para o melhorar, a 
Comissão decidiu prosseguir as suas consultas com os Estados-Membros, os fabricantes de 
motores, as empresas de certificação e os representantes dos pescadores. Em 2009, o 
sistema de certificação da potência foi alterado, mas as modificações só entrarão em vigor 
em 2012 ou 2013, em função da potência dos motores. No entanto, não há notícias de 
progressos noutras questões, como, por exemplo, na consideração da potência auxiliar. 

Até à conclusão deste processo, a Comissão considerava que a situação de numerosas 
pescarias europeias justificava a adoção de medidas que impedissem aumentos adicionais 
do esforço de pesca como resultado das melhorias tecnológicas e do crescimento do 
número e da dimensão das artes de pesca. Essas medidas também não foram objeto de 
propostas por parte da Comissão. 
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5. A GESTÃO DA FROTA DE PESCA COMUNITÁRIA  


PRINCIPAIS QUESTÕES 

	 A frota de pesca comunitária está sobredimensionada relativamente ao estado 
dos recursos haliêuticos. 

	 Para adaptar a frota aos recursos, a PCP seguiu duas estratégias diferentes e 
sucessivas. Até 2002, foram utilizados os Programas de Orientação Plurianuais 
(POP) e, a partir de 2003, o Regime de Entrada/Saída. 

	 Os POP foram evoluindo para se adaptar aos sucessivos alargamentos da UE e ao 
estado dos recursos haliêuticos, estabelecendo objetivos para os diferentes 
segmentos da frota. Os seus resultados foram diferentes nos vários Estados-
Membros e, frequentemente, os seus objetivos não foram atingidos, 
especialmente em alguns segmentos de frota. 

	 A partir de 2003, aplicou-se o regime de entrada/saída, cujo objetivo era que não 
se excedessem determinados níveis de referência em termos de  arqueação e 
potência da frota, mas estes limites estão desfasados e são inoperantes para a 
gestão das frotas. 

	 O número de navios e a capacidade de pesca sofreram uma grande redução, 
mas não é possível estabelecer uma relação direta entre essas reduções e uma 
eventual diminuição da pressão exercida sobre os recursos haliêuticos. 

	 Os Estados-Membros enviam à Comissão relatórios anuais sobre as medidas que 
adotaram para equilibrar a capacidade com as possibilidades de pesca. 

	 Foram acordadas diretrizes comuns para a elaboração dos relatórios anuais, 
mas nem todos os Estados-Membros as respeitam. 

	 A falta de respeito relativamente às diretrizes dificulta a deteção das pescarias em 
que existe um excesso de capacidade, a análise dos efeitos dos planos de 
recuperação e gestão sobre o esforço de pesca e a deteção dos segmentos de frota 
com maiores dificuldades. Na situação atual, a PCP navega às cegas e a situação 
real do setor da pesca fica oculta, em detrimento dos seus próprios 
interesses. 

Embora a definição de capacidade de pesca na política comum das pescas seja muito 
pouco precisa, assume-se geralmente que a frota de pesca comunitária está 
sobredimensionada relativamente ao estado dos recursos haliêuticos. Por 
conseguinte, existe um problema de sobrecapacidade para o qual a PCP tem procurado 
uma solução desde os seus primórdios, tentando adaptar a frota aos recursos haliêuticos. 
Ao longo da sua história, a PCP seguiu duas estratégias diferentes e sucessivas. Entre 
1983 e 2002, utilizaram-se quatro gerações de Programas de Orientação Plurianuais 
(POP) e, a partir da reforma que entrou em vigor em 2003, aplicou-se o Regime de 
Entrada/Saída. 

Entre 1983 e 2002, a gestão da frota foi efetuada através dos Programas de 
Orientação Plurianuais (POP). Estes foram evoluindo para se adaptar aos sucessivos 
alargamentos da União Europeia e ao estado dos recursos haliêuticos. Os POP estabeleciam 
objetivos para os vários segmentos da frota de pesca de cada Estado-Membro. Os 
resultados dos POP foram diferentes nos vários Estados-Membros, e num bom número 
deles os objetivos estabelecidos não foram atingidos. 
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Durante a vigência dos POP, não se avançou na articulação entre as políticas de 
conservação dos recursos haliêuticos e a política estrutural, para a gestão da capacidade de 
pesca. Além disso, ambas as políticas regiam-se por ritmos diferentes. A política de 
conservação dos recursos haliêuticos seguia um ritmo anual marcado pela atribuição 
dos Totais Admissíveis de Capturas (TAC) e das quotas aos Estados-Membros. Já a política 
estrutural era regida por um ritmo quatrienal, resultante das diferentes gerações de 
POP. A Comissão tentou estabelecer uma ligação entre as duas políticas com os 
relatórios Gulland  e Lassen que, através de uma avaliação do estado dos recursos 
haliêuticos, tentaram conferir uma base, respetivamente, aos POP III e POP IV. 

Apesar das recomendações dos relatórios Gulland e Lassen, o Conselho aplicou reduções 
muito menores às capturas, aumentando até os TAC correspondentes a determinadas 
espécies. Outro problema adicional consistia no facto de o respeito pelos objetivos 
marcados para determinados segmentos de frota ser muito deficiente em alguns países. 

Os resultados dos POP não foram homogéneos nos diferentes Estados-Membros. 
Vários foram aqueles que não atingiram os objetivos em nenhuma das gerações dos POP. 
Dentro de cada Estado-Membro os resultados também variavam nos diferentes segmentos 
de frota. Inclusivamente, alguns Estados-Membros que tinham atingido os objetivos 
globais, não atingiam os objetivos estabelecidos para alguns segmentos de frota. 

As razões das deficiências da política de gestão da frota são variadas e diferem de um 
Estado para outro. Em primeiro lugar está a tónica geral das decisões adotadas pelo 
Conselho, centradas no curto prazo, e antepondo as razões políticas às 
recomendações dos relatórios científicos. Deste modo, a intensidade das reduções da 
capacidade e do esforço de pesca foi muito mais pequena do que a necessária. 

Por outro lado, a própria conceção do sistema também contribuiu para a pobreza dos 
resultados dos POP. Quando os Programas de Orientação Plurianuais foram criados, as 
estatísticas sobre a frota eram muito deficientes, tendo demorado muito tempo a 
desenvolver-se. Na verdade, eram os próprios programas elaborados pelos 
Estados-Membros a principal fonte de informações sobre o estado da frota. Por 
conseguinte, a avaliação dos programas enfrentava várias dificuldades, já que os 
Estados-Membros podiam fornecer informações concordantes com os objetivos 
estabelecidos. Além disso, mesmo que a situação real num dado Estado-Membro estivesse 
longe dos objetivos estabelecidos no programa, as sanções não eram suficientemente 
fortes para obrigar a um respeito estrito dos objetivos. 

Por outro lado, uma boa parte dos navios abatidos, tanto no âmbito dos POP, como sob o 
regime de entrada/saída, eram navios antigos que já não eram utilizados. No entanto, 
eram frequentemente substituídos por navios novos, pelo que a capacidade de pesca, longe 
de ser reduzida, aumentava.  

Posteriormente, e sobretudo depois da reforma de 2002, a política de conservação dos 
recursos registou determinadas modificações. Embora os planos plurianuais de gestão e 
recuperação tenham adquirido cada vez mais importância, a atribuição dos TAC continuou a 
ser o marco anual desta política. 

A partir de 2003, aplicou-se um sistema radicalmente diferente para a gestão estrutural 
da capacidade de pesca: o regime de entrada/saída. O seu objetivo era que a frota de 
pesca não excedesse determinados níveis de referência estabelecidos em termos de 
arqueação e potência. Estes níveis de referência foram estabelecidos em função dos 
objetivos da quarta geração de POP. Por isso, os Estados-Membros que recorrentemente 
não tinham cumprido os objetivos dos vários POP, viram a sua posição de partida 
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melhorada quando o regime de entrada/saída foi instaurado. A aplicação do regime de 
entrada/saída pressupunha gerir a capacidade de pesca através de um sistema de 
instantâneos rígidos. Esta conceção fechou a porta a qualquer possível articulação entre a 
gestão dos recursos e a da capacidade de pesca. No entanto, a sustentabilidade das 
atividades de pesca só pode ser dada por uma rentabilidade a longo prazo, resultante 
de uma gestão adequada e sinérgica dos recursos biológicos e da capacidade de pesca. 

A reforma da PCP de 2002 estabeleceu uma continuidade com os objetivos dos POP IV. 
Assim, os níveis de referência para a frota comunitária foram fixados como a soma dos 
objetivos de capacidade do POP IV. Por outro lado, logo desde o início da aplicação da 
reforma, estabeleceu-se uma continuidade com os limites de esforço do POP IV, 
transpondo-os para os planos de recuperação ou para os planos de gestão plurianuais. Esta 
abordagem teve início com os planos de recuperação do bacalhau e da pescada do norte, 
tendo-se chegado a implementar onze planos plurianuais. Além disso, há outras três 
propostas de planos, algumas das quais estão bloqueadas pelo Conselho. 

Um dos problemas que se agravaram com a passagem dos POP para o regime de 
entrada/saída é que a sobrecapacidade de pesca em certos segmentos em que os 
objetivos foram excedidos não foi corrigida. Uma redução de capacidade derivada dos 
maus resultados económicos da atividade permite satisfazer os limites do regime de 
entrada/saída. No entanto, pode continuar a haver sobrecapacidade em algumas 
pescarias e, atualmente, já não existem instrumentos para induzir reduções 
estruturais específicas nas mesmas. Algumas destas pescarias estão numa situação 
muito delicada, e a ausência de respostas estruturais pode levar a reações não desejadas, 
dificultando a recuperação das populações. 

Gráfico 3: Evolução da frota comunitária. 1994 = 100 
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Fonte: Elaboração própria a partir do Registo Comunitário da Frota de Pesca 

O gráfico anexo reflete a evolução da frota de pesca comunitária. Juntamente com os 
dados relativos ao número de navios, à arqueação e à potência, constam a arqueação 
média, a potência por navio e a potência média por tonelada. Os dados estão expressos 
tomando como referência 100 os valores correspondentes a 1994. Optou-se por esta 
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referência porque nesse ano se adotou o método comum para o cálculo da arqueação. 
Antes de 1994, utilizam-se traços descontínuos, que refletem a reduzida fiabilidade dos 
dados correspondentes a esse período. Os dados foram homogeneizados para suavizar o 
efeito dos alargamentos da União Europeia. Incluem as separações entre os vários regimes 
para a gestão da frota, ou seja, programas de orientação plurianuais de terceira e quarta 
geração e regime de entrada/saída. 

Em geral, o número de navios e a potência total registaram uma evolução paralela, 
embora com um certo desfasamento ao longo dos POP IV, uma vez que a redução no 
número de navios foi maior do que a correspondente à potência na segunda metade deste 
período. No entanto, e com todas as reservas devidas ao possível impacto da prática do 
«de-rating», observa-se que, ao longo dos terceiros programas de orientação plurianual 
(POP III), a potência diminuiu, enquanto o número de navios se mantinha estável. 
Contudo, na quarta geração dos programas de orientação plurianual (POP IV), a potência 
continuou a diminuir, mas a taxa de redução no número de navios foi suficientemente 
importante para inverter a situação criada ao longo da vigência dos POP III. Desde a 
entrada em vigor do regime de entrada/saída, o número de navios e a potência 
seguiram trajetórias paralelas até 2008. Desde então, a potência continua a diminuir, mas 
o número de navios apresenta sinais de estabilização. 

A arqueação teve uma evolução diferente. De facto, não se registou qualquer redução 
significativa e duradoura durante o período de aplicação dos Programas de Orientação 
Plurianuais (POP). Desde a implementação do regime de entrada/saída, a arqueação 
começou a diminuir, embora a um ritmo inferior ao da diminuição no número de navios. A 
partir de 2005, a redução na arqueação acelerou, chegando a superar a velocidade de 
diminuição do número de navios. 

A tendência geral, que se acentuou durante os POP IV, mostrava uma tendência para a 
substituição das embarcações de pequenas dimensões por outras mais potentes e, 
sobretudo, de maior arqueação. Embora o regime de entrada/saída tenha estabilizado o 
aumento nas dimensões médias, entre 2004 e 2007 registou-se um aumento conjuntural 
nas dimensões médias da frota de pesca comunitária. 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) analisou em várias ocasiões a gestão da frota de pesca 
comunitária por parte da PCP11. No seu último relatório especial12, o TCE constatou as 
seguintes deficiências no quadro geral da gestão da frota de pesca europeia: 
 as definições existentes da capacidade de pesca não refletiam adequadamente a 

capacidade de captura dos navios; 
 os limites de capacidade da frota tinham um efeito real diminuto na adaptação da 

capacidade de pesca da frota às possibilidades de pesca; 
 a sobrecapacidade de pesca não foi definida nem quantificada; 
 a possibilidade de transferência de direitos de pesca não foi considerada. 

A evolução da frota não responde exclusivamente à aplicação dos vários instrumentos que 
a PCP tem utilizado para a gestão das frotas de pesca. A redução das frotas de pesca 
responde de uma forma muito mais fiel à disponibilidade e acessibilidade dos recursos 

11 Relatório Especial n.º 3/1993: «Aplicação das medidas que visam a reestruturação, modernização e 
adaptação das capacidades das frotas de pesca», Relatório Especial n.º 7 / 2007: «Sistemas de controlo, de 
inspeção e de sanção aplicáveis às regras de conservação dos recursos haliêuticos comunitários» e Relatório 
Especial n.º 12 / 2011: «As medidas da UE contribuíram para adaptar a capacidade das frotas de pesca às 
possibilidades de pesca disponíveis?». 

12 Relatório Especial n.º 12 / 2011 apresentado nos termos do artigo 287.º do TFUE, n.º 4, segundo parágrafo. 
«As medidas da UE contribuíram para adaptar a capacidade das frotas de pesca às possibilidades de pesca 
disponíveis?». TCE 2011 
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haliêuticos e aos preços do combustível. Além disso, também têm impacto a evolução dos 
preços de primeira venda do pescado, as ações estruturais, em particular as ajudas ao 
abate, e, em muito menor medida, os movimentos empresariais, como as fusões ou 
cessações de atividade de empresas. 

Apesar da aparentemente forte redução da frota, a pressão sobre os recursos registou uma 
evolução particular. Tendo em conta as capturas médias por unidade de arqueação bruta, 
constata-se um aumento até meados da década de 1990, e depois uma descida até 2004. 
Também aparecem variações anuais devido a diversos fatores, como os preços do 
combustível. No entanto, as maiores reduções na arqueação da frota ocorreram a partir de 
2004, embora as capturas médias por unidade de arqueação se tenham mantido 
sensivelmente estáveis desde essa data. Por essa razão, não é possível estabelecer 
uma relação direta entre a redução observada na capacidade de pesca e uma 
eventual diminuição na pressão exercida sobre os recursos. 

Gráfico 4: Capturas por unidade de arqueação (Tm / GT) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat sobre capturas e arqueação bruta 

Após a reforma da PCP realizada em 2002, o sistema de gestão da frota de pesca 
comunitária sofreu uma mudança radical. Em janeiro de 2003, abandonou-se a gestão 
através de Programas de Orientação Plurianuais e entrou em vigor o regime de 
entradas/saídas na frota. Neste regime, que atribuía mais responsabilidades aos Estados-
Membros na gestão das suas frotas, a capacidade da frota é determinada simultaneamente 
através da arqueação bruta e da potência. 

O objetivo era que as frotas de pesca de cada Estado-Membro nunca ultrapassassem os 
níveis de referência de arqueação e potência. Por outras palavras, estabelece-se um 
limite máximo de capacidade para a frota de cada Estado-Membro, expresso tanto em 
termos de arqueação como de potência.  

Os níveis de referência são calculados com base nos objetivos finais globais do Quarto 
Programa de Orientação Plurianual (POP IV). A capacidade total da frota expressa em 
termos de arqueação ou de potência não pode exceder esses limites. Na prática, esta 
condição era pouco relevante, uma vez que a maioria das frotas dos Estados-Membros 
estavam bastante abaixo destes objetivos, embora continuasse a haver problemas de 
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sobrecapacidade em determinados segmentos de frota13. Além disso, as normas de 
aplicação permitiam ajustar os níveis de referência, tendo em conta as entradas de navios 
que tinham ocorrido entre janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2002. Nos Estados-
Membros que aderiram à União Europeia em maio de 2004 e janeiro de 2007, o nível de 
referência era calculado em função da capacidade existente na data de adesão. 

O sistema de entrada/saída aplica critérios bem definidos para a inscrição e retirada de 
navios das frotas e do registo. Estes parâmetros dependem da presença ou não de ajudas 
públicas e da dimensão do navio. Para não exceder os limites estabelecidos, qualquer 
aumento de capacidade na frota de um Estado-Membro deve ser compensado com a 
retirada de uma capacidade, no mínimo, equivalente. Além disso, não se pode 
substituir a capacidade de frota que tenha sido reduzida com financiamento público. 
Desta forma, garante-se que as reduções de capacidade conseguidas com os programas de 
abate sejam definitivas. Excecionalmente, os Estados-Membros podem recuperar 4% da 
arqueação que tenha beneficiado de ajuda pública para a sua retirada definitiva. Para 
proceder a esta recuperação, o aumento deve implicar melhorias na segurança a bordo, 
nas condições de trabalho, na higiene ou na qualidade do produto. As embarcações do 
setor de pesca artesanal devem ter um acesso prioritário a estas exceções. 

Às frotas registadas nas regiões ultraperiféricas da União Europeia é aplicado um regime 
especial14. Estas ficam excluídas das regras gerais de gestão, fixando-se limites de 
capacidade por segmento da frota para os Açores, para a Madeira, para os departamentos 
franceses ultramarinos e para as Ilhas Canárias. Este regime funcionou razoavelmente 
bem, embora tenha sido necessário aumentar os limites da capacidade em alguns 
segmentos. 

Com a implementação do regime de entradas/saídas, abandonou-se a ligação direta 
entre a gestão dos recursos e a gestão da frota, mudando substancialmente as 
modalidades na adaptação. Aparentemente, com o desaparecimento dos segmentos de 
frota e dos respetivos objetivos, tinha desaparecido a obrigatoriedade de fazer ajustes de 
capacidade específicos para certas pescarias. No entanto, essa obrigatoriedade mantinha
se, se bem que esbatida. Na verdade, toda a responsabilidade, tanto na determinação da 
redução da capacidade, como na execução das reduções, era transferida para os Estados-
Membros. Tudo isto ficava contido num parágrafo: «Os Estados-Membros devem 
instituir medidas de ajustamento das capacidades de pesca das suas frotas, por 
forma a obter um equilíbrio estável e duradouro entre as referidas capacidades e 
as suas possibilidades de pesca»15. A Comissão ficava exonerada de responsabilidades, 
limitando-se a publicar um relatório anual sobre o trabalho realizado pelos Estados-
Membros para conseguir um equilíbrio sustentável entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca. Assim, em caso de ausência ou deficiência na atividade de ajuste 
da capacidade de pesca por parte dos Estados-Membros, poderia haver dois tipos de 
consequências. A primeira poderia ser o enfraquecimento das medidas adotadas para a 
conservação dos recursos haliêuticos. A outra consequência seria uma deterioração 
dos resultados económicos das frotas nacionais. Esta deterioração poderia levar a 
uma redução espontânea na capacidade de pesca. 

13	 Ver Anexo II da COM(2011) 0418 final. 
14	 Regulamento (CE) n.º 639/2004 do Conselho de 30 de março de 2004 relativo à gestão das frotas de pesca 

registadas nas regiões ultraperiféricas da Comunidade. 
15	 N.º 1° do artigo 11.º do Regulamento (CE) nº 2371/2002 do Conselho, de 20 de dezembro de 2002, relativo 

à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Anualmente, os Estados-Membros enviam à Comissão relatórios anuais sobre as 
medidas que adotaram para equilibrar a capacidade com as possibilidades de pesca. 
Por sua vez, a Comissão apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado de um relatório geral sobre a execução do FEP no ano anterior. Os primeiros 
relatórios dos Estados-Membros aplicavam formatos e critérios diferentes, tendo-se 
adotado posteriormente um formato comum. Mas nem todos os Estados-Membros 
entregam os relatórios de acordo com esse formato comum; a maior parte deles transmite
os com atraso, tendo já havido Estados que não enviaram os seus relatório durante dois 
anos. 

Inicialmente, os Estados-Membros utilizaram diferentes sistemas de segmentação da frota. 
Alguns mantinham a antiga segmentação do POP IV, enquanto outros aplicavam os seus 
próprios sistemas nacionais de segmentação. Os principais sistemas eram:  
 A Alemanha, França, Portugal, Finlândia e Irlanda utilizam a segmentação POP IV 

(com alguns complementos); 
 A Dinamarca e Chipre utilizam a segmentação por tipos de navios, artes de pesca e 

comprimentos de fora a fora; 
 A Grécia e a Eslovénia recorrem à segmentação por comprimentos de fora a fora e 

por artes de pesca; 
 A Bélgica utiliza a segmentação por artes de pesca; 
 A Espanha, a Letónia, a Lituânia e a Polónia utilizam a segmentação por distribuição 

geográfica dos pesqueiros e tipos de navios de pesca; 
 A Estónia e a Suécia utilizam o comprimento de fora a fora, os pesqueiros, as artes 

de pesca e as espécies capturadas (com exceção da utilização dos pesqueiros como 
indicador); 

 No caso dos Países Baixos, consideravam-se dois segmentos: aquicultura e frota 
continental (em especial cúteres). 

Nestas condições, é difícil conseguir obter as informações necessárias para o bom 
funcionamento de uma política comum das pescas. Esta dificuldade mantém-se, mesmo 
depois de se terem acordado diretrizes comuns para a elaboração dos relatórios 
anuais. 

As diretrizes comuns para os relatórios anuais estão muito limitadas no Mediterrâneo, 
uma vez que apenas o atum rabilho está sujeito a um regime de TAC e quotas. São muito 
poucos os países que seguem as diretrizes comuns, o que dificulta a deteção das 
pescarias em que existe uma sobrecapacidade. Também dificulta a análise dos efeitos 
dos planos de recuperação e gestão sobre o esforço de pesca e a deteção dos 
segmentos de frota com maiores dificuldades. Por outras palavras, na situação 
atual, a PCP navega às cegas. 

A recolha das informações exigidas tem um custo. Certos países, como a Grécia a partir de 
2009, deixaram de poder suportar o custo da recolha das informações. Outros países 
podem considerar que as possibilidades de pesca oferecidas pela PCP não justificam a 
despesa inerente à recolha de informações e à elaboração dos relatórios. Por outro lado, se 
a ausência de transmissão for rentável, isso significa que não se estão a respeitar as 
medidas de conservação dos recursos. Se este não for o caso, a ausência do respeito 
das diretrizes comuns oculta a situação real do setor da pesca, em detrimento dos 
seus interesses. Se na reforma da PCP se mantiver a adjudicação da responsabilidade 
pelo ajuste entre a capacidade de pesca e as possibilidades de pesca aos Estados-Membros, 
seria conveniente que as diretrizes comuns contassem com a atenção necessária 
no corpus do Regulamento, por forma a corrigir a situação atual. 
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Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão

Para cada Estado-Membro, o regime de entrada/saída estabelece «níveis de referência» e 
«limites de entrada/saída». Atualmente, estes parâmetros estão desfasados e são 
inoperantes para a gestão das frotas. As margens existentes relativamente à 
arqueação e à potência têm vindo a aumentar forte, contínua e progressivamente. Isso 
acontece porque a quase totalidade das frotas de pesca da União Europeia registaram uma 
forte redução devido à redução da disponibilidade dos recursos haliêuticos, ao aumento dos 
preços do combustível, aos preços de primeira venda do pescado pouco compensadores ou 
às fusões ou cessações de atividade de empresas. Contudo, há sinais evidentes de excesso 
de pressão sobre determinados recursos haliêuticos, que apresentam taxas de mortalidade 
por pesca mais elevadas do que o razoável. A margem existente até aos limites 
estabelecidos e a persistência de problemas de excesso de pressão de pesca mostram 
claramente os limites do regime de entrada/saída. 

Gráfico 5: Margem sobre os limites de arqueação bruta e potência. Total da UE 
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Fonte: Elaboração própria a partir do Registo Comunitário da Frota de Pesca 

A maior parte dos Estados-Membros dispõe de uma ampla margem para aumentar 
as suas frotas, e se estes aumentos não têm lugar, é por falta de interesse por parte dos 
investidores. Regra geral, a margem relativamente à arqueação bruta é maior do que a 
correspondente à potência. Por outro lado, a margem é tanto maior quanto menor for o 
tamanho das frotas. Também se constata que nos países do Mediterrâneo as margens 
são mais reduzidas. Em geral, os Estados-Membros com mais participação nos TAC 
geraram mais margem relativamente aos limites. Isto parece apontar para um efeito de 
regulação estrutural nos TAC e quotas, de que beneficiam em maior medida as frotas dos 
países setentrionais. 

Este facto mostra a utilidade dos direitos de pesca como elemento regulador da capacidade 
de pesca. No entanto, as virtudes de um sistema de regulação da capacidade de pesca 
baseado nos direitos de pesca correm o risco de erosão nas condições em vigor na União 
Europeia. Entre outros fatores consagrados na regulamentação comunitária, encontram-se 
os excessos dos TAC fixados pelo Conselho. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Gráfico 6: Margem relativamente à arqueação e à potência por Estado-Membro16 
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Fonte: Elaboração própria a partir do Registo Comunitário da Frota de Pesca 

Um primeiro problema do regime de entrada/saída é que os limites à capacidade de pesca 
são estáticos, não tendo em conta o aumento da capacidade de pesca derivado das 
inovações tecnológicas. Por isso, mesmo respeitando os limites estabelecidos, poderão 
existir sobrecapacidades de pesca. Além disso, como não existem objetivos específicos de 
redução, pode haver sobrecapacidades de pesca que exerçam pressão sobre um 
determinado recurso, mesmo dentro do respeito dos limites globais. A Comissão 
reconheceu a existência destes problemas por várias ocasiões17. No seu relatório sobre a 
comunicação, a Comissão argumentava que «é comprovadamente muito difícil fixar 
objetivos claros de dimensão da frota e monitorizar o equilíbrio entre a capacidade e as 
possibilidades de pesca, dada a complexidade inerente à quantificação da sobrecapacidade. 
Para determinar o nível adequado da dimensão da frota para uma certa quantidade de 
possibilidades de pesca, é preciso ter em conta fatores que não apenas os biológicos e 
económicos». 

Além disso, o estabelecimento de níveis de referência estáticos não tem em conta os 
aumentos da capacidade de pesca para o mesmo nível de referência de arqueação 
bruta ou de potência. Os aumentos da capacidade de pesca podem dever-se ao aumento 
da dimensão média dos navios ou à introdução de avanços tecnológicos. A Comissão 
não corrigiu os problemas inerentes à definição e estimativa da capacidade de pesca antes 
de formular as suas propostas de reforma da PCP em julho de 2011. Por outro lado, as 
próprias propostas de reforma também não contêm alterações substanciais ao regime de 
entradas/saídas, embora se abra a possibilidade de utilizar um sistema de concessões de 
pesca transferíveis como alternativa ao regime de entrada/saída. Este sistema provou a sua 
eficácia em pescarias mono específicas, mas exigiria um complemento para as pescarias 
mistas. A necessidade de estabelecer objetivos específicos de redução e o compromisso de 
aplicar uma abordagem ecossistémica aponta para o facto de este complemento poder 
residir numa recriação dos segmentos de frota, utilizando a noção de «métier». 

16 O raio das bolhas indica a participação das frotas de cada Estado-Membro na arqueação bruta total das frotas 
de pesca da UE. A estrela vermelha representa a margem para o conjunto da UE. 

17 COM(2007) 39 final, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa ao 
melhoramento dos indicadores da capacidade de pesca e do esforço no âmbito da política comum da pesca ou 
COM(2011) 418 final, Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre as obrigações em matéria de comunicação previstas no relativo 
à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum das pescas. 
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Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão

Em resumo, os limites do regime de entrada/saída, e, em particular, o correspondente 
à arqueação bruta, já não representam uma restrição real e eficaz na gestão das 
frotas dos Estados-Membros. Por isso, é necessário considerar a possibilidade de voltar 
a um sistema baseado em segmentos de frota para proteger as populações de peixes em 
pior situação, centrar a redução nas artes com mais impacto nos ecossistemas, ou optar 
por um sistema de direitos transferíveis, excluindo porém qualquer sistema dual que faça 
correr o risco de lhe retirar eficácia ou de o pôr em causa. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

6. A SOBRECAPACIDADE DE PESCA 


PRINCIPAIS QUESTÕES 


	 A existência de sobrecapacidade de pesca não significa que exista 
sobre-exploração dos recursos. Se o esforço de pesca exercido sobre um 
recurso for restringido, pode evitar-se a sua sobre-exploração e o problema 
passa da esfera biológica para a esfera económica. 

	 A atual definição de capacidade de pesca e os limites previstos pela PCP não são 
eficazes para analisar e limitar os seus possíveis excessos. 

	 Presentemente, a capacidade de pesca da frota comunitária fica muito aquém 
dos limites máximos estabelecidos pelo regime entrada/saída. 

	 Os sintomas mais evidentes da existência de uma sobrecapacidade de pesca são 
o excesso de mortalidade por pesca, a baixa rentabilidade das atividades de 
pesca e a subutilização da capacidade de pesca. 

	 A sobrecapacidade de pesca aparece inicialmente em espécies com um elevado 
valor comercial. Como é o caso do atum rabilho, linguado ou bacalhau. Os elevados 
valores comerciais permitem manter uma determinada rentabilidade, mesmo 
mediante uma utilização parcial dos fatores de produção. Se a regulamentação 
restringir as possibilidades de pesca destas espécies, a sobrecapacidade pode virar-se 
para outras espécies de menor valor. 

	 Em especial, surgem sinais evidentes de sobre-exploração frequente em espécies 
demersais ou bentónicas. Estes casos ocorrem em âmbitos geográficos bastante 
alargados, muitas vezes centrados na região NEAFC 2. As espécies bentónicas em 
que se verifica uma maior sobre-exploração são o tamboril, o lagostim e alguns 
peixes chatos, principalmente a solha e o linguado. Relativamente às espécies 
demersais, o bacalhau, a pescada e o badejo são o principal alvo de 
sobre-exploração. 

	 Os limites biológicos de segurança das unidades populacionais de pequenos pelágicos, 
carapau, biqueirão e arenque, são excedidos com muito menos frequência e 
afetam, à exceção do caso do carapau, zonas muito mais limitadas do que o que 
se verifica nas unidades populacionais demersais ou bentónicas. 

	 Regista-se, igualmente, uma evidente sobrecapacidade nos cercadores que 
exploram o atum rabilho no Mediterrâneo, designadamente nas frotas de França e 
Itália. 

	 Além do complicado passado do bacalhau do Báltico, as espécies diádromas deste 
mar – o salmão e a truta-marisca – também foram objeto de sobre-exploração. 

	 Como nem todos os Estados-Membros comunicam as informações solicitadas no 
quadro da recolha de dados, é difícil elaborar um quadro abrangente acerca da 
existência de sobrecapacidade de pesca, sendo apenas possível identificar 
conjuntos coerentes nos quais é provável que estas existam. Nos países da UE-15, 
observa-se uma continuidade entre as situações de excesso nos POP e os sintomas de 
sobrecapacidade apresentados pelos relatórios económicos ou de ajustamento da 
capacidade. 

	 Os segmentos nos quais os limites fixados pelos POP foram ultrapassados com mais 
frequência foram os dos arrastões demersais ou de varas na Alemanha, na 
Bélgica, na Irlanda, nos Países Baixos e no Reino Unido. Os relatórios de ajustamento 
da capacidade indicam excessos na Bélgica e nos Países Baixos e nos arrastões com 
um comprimento inferior a 12 metros da Estónia, de Portugal e da Suécia. De um 
modo geral, os relatórios económicos apontam para uma rentabilidade negativa, em 
especial no segmento de 12 a 24 metros na Bélgica, no Chipre e em França e no 
segmento de 24 a 40 metros em Espanha. 
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Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão

	 Os limites dos POP foram ultrapassados nos arrastões pelágicos do Reino Unido e 
dos Países Baixos. Os relatórios de ajustamento da capacidade indicam excessos na 
Letónia e na Suécia, bem como um risco de excesso em Itália. Os relatórios 
económicos assinalam uma rentabilidade muito fraca na Polónia e na Suécia.  

	 No caso dos cercadores, os limites dos POP foram ultrapassados no Reino Unido a 
nível dos pequenos pelágicos e em França e Itália a nível dos cercadores atuneiros. 
De acordo com os relatórios de ajustamento da capacidade existia um excesso na 
Grécia e um risco de excesso em Itália. Além disso, os relatórios económicos 
assinalam uma rentabilidade muito fraca.  

	 Nas frotas da pequena pesca costeira de França e do Reino Unido também foram 
ultrapassados os limites dos POP. Os relatórios de ajustamento da capacidade indicam 
excessos na Bulgária, no Reino Unido, no Lituânia, em Portugal e na Suécia e riscos 
de excesso na Dinamarca e em Itália. Os relatórios económicos assinalam uma 
rentabilidade positiva mas não excessiva. Porém, os resultados económicos são maus 
em Itália e na Eslovénia. 

O diagnóstico da sobrecapacidade de pesca exige informações biológicas para se 
conhecer as populações objeto de sobre-exploração. Além disso, são necessárias 
informações sobre as frotas, a sua evolução e atividade. Adicionalmente, estes 
conjuntos exigem informações sobre os resultados económicos das frotas que 
centram a sua atividade num determinado recurso. 

Desde a reforma da PCP de 2002 que as informações biológicas acerca dos recursos 
haliêuticos registaram um aumento significativo em termos quantitativos e qualitativos. 
Não obstante, ainda existe um considerável número de unidades populacionais com 
informações científicas insuficientes, muito embora este número tenha vindo a diminuir 
progressivamente. 

Com a transição para o regime entrada/saída, perderam-se informações sobre os 
segmentos de frota num grande número de países. Contudo, os Estados-Membros devem 
enviar à Comissão relatórios anuais sobre as medidas que adotaram para equilibrar a 
capacidade e as possibilidades de pesca. Foram acordadas diretrizes comuns para a 
elaboração dos relatórios anuais, mas nem todos os Estados-Membros as 
respeitam. Importa ter em conta que há dez Estados-Membros que não apresentam os 
relatórios de acordo com as diretrizes comuns. Este facto limita consideravelmente a 
utilidade dos relatórios nacionais para efeitos de cálculo global da sobrecapacidade de 
pesca e dificulta a adoção de decisões adequadas no âmbito da reforma da política comum 
das pescas. 

Além disso, as comunicações da Comissão com base nos relatórios anuais são produzidas 
com um atraso significativo. Presentemente, a última proposta disponível realizou-se com 
base em relatórios nacionais elaborados três anos antes. Também não foram publicados 
relatórios nacionais mais recentes. Contudo, nos países que respeitaram as diretrizes 
comuns para a elaboração dos relatórios registou-se uma melhoria da perceção do risco de 
surgimento de sobrecapacidade de pesca. Além disso, também obtiveram mais detalhes 
sobre o diagnóstico da origem da sobrecapacidade de pesca. 

O não cumprimento das diretrizes dificulta a deteção de pescas em que exista uma 
sobrecapacidade, a análise dos efeitos dos planos de recuperação e gestão sobre o esforço 
de pesca e a deteção dos segmentos de frota com maiores dificuldades. Na situação atual, 

44
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a PCP revela falta de orientação e a situação real do setor da pesca permanece 
oculta, em detrimento dos seus próprios interesses. 

Os relatórios sobre os resultados económicos das frotas, decorrentes do quadro para 
a recolha de dados relativos à PCP, deparam-se com o mesmo problema de omissão no 
envio das informações que os relatórios anuais dos Estados-Membros sobre o equilíbrio 
entre a capacidade da frota e as possibilidades de pesca. No entanto, há países que enviam 
os primeiros, mas não os segundos. Apesar destas dificuldades, hoje, dispõe-se de muito 
mais informações biológicas e económicas do que quando se abordou a reforma da 
PCP em 2002. 

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que a sobrecapacidade de pesca não é 
sinónimo de sobre-exploração dos recursos. A sobrecapacidade de pesca é uma 
condição necessária para que ocorra a sobre-exploração dos recursos. Porém, não é a 
única. Pode existir uma sobrecapacidade sem que os recursos haliêuticos sejam objeto de 
sobre-exploração, mas em detrimento da rentabilidade da atividade. 

A chave está no esforço de pesca. Limitar o esforço de pesca exercido sobre um 
determinado recurso pode evitar a sua sobre-exploração. Porém, ao limitar-se o 
esforço de pesca estará a impedir-se a plena utilização dos recursos produtivos e a 
deteriorar a rentabilidade das atividades de pesca. Assim, o problema passa da esfera 
biológica para a esfera económica. 

A sobrecapacidade de pesca aparece inicialmente em espécies com um elevado valor 
comercial. Como é o caso do atum rabilho, linguado ou bacalhau. Os elevados valores  
comerciais permitem manter uma certa rentabilidade, mesmo mediante uma utilização 
parcial dos fatores de produção. Posteriormente, se a regulamentação restringir as 
possibilidades de pesca destas espécies, a sobrecapacidade pode exercer pressão sobre 
outras espécies de menor valor. 

O elevado valor comercial das espécies alvo torna possível uma certa rentabilidade da 
atividade, ainda que a capacidade de pesca não seja utilizada na sua plenitude. Como tal, a 
sobrecapacidade de pesca tem mais probabilidades de persistir em espécies de elevado 
valor comercial. Desta forma, a viabilidade de uma frota com sobrecapacidade de pesca é 
determinada pela relação entre o valor comercial das capturas e as possibilidades de pesca 
previstas na regulamentação. 

O valor das capturas depende de fatores associados às tradições gastronómicas, à procura 
em mercados distantes, ao prestígio ou a modas. As eventuais capturas não declaradas 
estão limitadas pelas atividades de controlo contempladas na PCP, não devendo, por 
definição, existir. Contudo, um cenário marcado por sobrecapacidade, limitação das 
capturas e preços relativamente elevados pode estimular a não declaração das 
capturas de algumas espécies. 

Em casos como a pesca do atum rabilho do Mediterrâneo com cerco, a pesca é 
monoespecífica. Noutros casos, como o do linguado, existem outras espécies associadas de 
menor valor comercial, mas sobre as quais se verifica o impacto resultante da 
sobrecapacidade. 

As alternativas existentes nas atividades de pesca podem abrir um vasto leque de 
possibilidades em função da importância das capturas acessórias das espécies não 
regulamentadas. Poderia pensar-se que uma sobrecapacidade na frota que explora uma 
determinada unidade populacional poderia aliviar a pressão exercida sobre essa população 
ao orientar a sua atividade para outros recursos. Assim, a viabilidade de uma frota depende 
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da possibilidade de alteração das espécies-alvo. Por exemplo, as possibilidades são maiores 
nos arrastões demersais do que na pesca de tunídeos com redes de cerco.   

Em princípio, na PCP adotam-se, e devem continuar a adotar-se, medidas para evitar a 
sobre-exploração dos recursos. Como tal, a sobrecapacidade de pesca não é 
necessariamente um problema biológico, mas antes um problema económico decorrente 
do facto de não se utilizar plenamente um fator de produção. Por conseguinte, será 
mais difícil amortizar os investimentos na capacidade de pesca enquanto fator de 
produção. Em suma, trata-se de um problema económico originado por um desfasamento 
entre os fatores técnicos e os recursos biológicos. 

Um excesso de mortalidade por pesca não implica necessariamente uma sobrecapacidade 
de pesca de caráter estrutural. A curto prazo, é possível reduzir a pressão sobre o recurso 
em questão por meio da regulamentação, desde que existam condições necessárias para 
adotar medidas eficazes. Caso existam alternativas de possibilidades de pesca de outro 
recurso acessível e rentável, uma parte da capacidade poderia ser orientada para o recurso 
alternativo. 
Caso não exista outro recurso acessível e rentável como alternativa, a consequência será 
uma subutilização da capacidade de pesca à qual, normalmente, está associada uma 
redução da rentabilidade da atividade. 

O fator na origem da subutilização das capacidades de pesca mais frequente reside no 
desequilíbrio entre a capacidade de pesca e as possibilidades de pesca previstas na 
PCP. Contudo, nos últimos anos, tem-se verificado outra circunstância, com crescente 
relevância, que, por vezes, dificulta a plena utilização da capacidade de pesca. Este novo 
elemento assenta na combinação do aumento dos preços dos combustíveis com a 
diminuição dos preços de primeira venda de algumas espécies em alguns mercados. 
Nalguns casos, já não é rentável pescar em zonas de pesca distantes com determinadas 
artes. Noutros, os preços obtidos na primeira venda para as produções destinadas a certos 
circuitos comerciais também não são rentáveis. Estas situações de índole económica 
também se traduzem numa subutilização da capacidade de pesca, tão grave como a 
sobrecapacidade. 

Consequentemente, a sobrecapacidade é um problema económico que pode responder 
tanto a fundamentos biológicos como económicos ou de mercado. No âmbito de uma 
reforma da PCP, seria necessário saber onde reside o problema – a sobrecapacidade de 
pesca – de modo a poder solucioná-lo. O grande obstáculo reside no facto de a definição 
de capacidade de pesca e de os limites presentemente estabelecidos pela PCP para a 
capacidade não estarem adaptados para analisar e refletir esta complexa realidade. 
No entanto, importa ter em consideração que a PCP prevê que os Estados-Membros 
forneçam informações que possibilitem a realização de um bom diagnóstico da situação e a 
definição de respostas adequadas. Porém, nem todos os Estados-Membros fornecem as 
informações solicitadas no programa e no quadro da recolha de dados e as informações 
fornecidas apresentam diferenças significativas a nível da abordagem e do rigor de um 
Estado-Membro para outro. 

Esta atitude por parte de um grande número de Estados-Membros não é nova. Enquanto o 
sistema baseado nos POP esteve em vigor, havia países que, ao mesmo tempo que 
respeitavam os objetivos globais de redução da frota, ultrapassavam os limites 
estabelecidos para alguns segmentos de frota. Por conseguinte, é mais adequado falar 
de sobrecapacidades de pesca do que de uma sobrecapacidade apenas. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Atualmente, a capacidade de pesca da frota europeia fica muito aquém dos limites 
máximos estabelecidos pelo regime entrada/saída. A margem global existente 
ultrapassa em 15 % o valor limite em termos de arqueação para o conjunto das frotas de 
pesca da UE. As margens existentes variam bastante consoante os diferentes países. 
Enquanto a Polónia está apenas 3 % abaixo do limite de arqueação, o Chipre dispõe de 
uma margem de 62 % em relação ao limite definido. Apesar destas margens elevadas, 
assume-se que existe, em geral, sobrecapacidade de pesca, pelo menos, em algumas 
espécies. Considera-se que existem duas possibilidades: ou os limites não estão 
devidamente fixados ou o sistema não é eficaz na eliminação da sobrecapacidade de 
pesca nem na gestão da frota de pesca comunitária. 

Assim, alguns sintomas da existência de sobrecapacidade de pesca são o excesso de 
mortalidade por pesca de determinadas espécies, a baixa rentabilidade das 
atividades de pesca e a subutilização da capacidade de pesca. Contudo, estes 
indícios não nos permitem elaborar um quadro abrangente sobre a existência de 
sobrecapacidade de pesca, sendo apenas possível identificar conjuntos coerentes nos quais 
é provável que a mesma exista. 

Os motivos são inúmeros e variados. No âmbito dos recursos, em geral, o Conselho tende 
a seguir apenas parcialmente as recomendações dos relatórios científicos, e da 
definição dos limites de exploração depende a identificação da sobrecapacidade de pesca. 
Existem diferenças entre mares, por exemplo em função do número de espécies 
geridas pela PCP. A PCP gere as capturas de cerca de trinta espécies no Atlântico 
Nordeste e gere apenas uma – o atum rabilho – no Mediterrâneo. A disponibilidade de 
pareceres científicos, a sua quantidade e exaustividade também são bastante 
díspares em ambos os mares. Além disso, a gestão dos recursos haliêuticos em ambos os 
mares também é diferente. No Mediterrâneo, ainda é necessário desenvolver a colaboração 
no quadro da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) e a definição dos limites 
para determinar a sobre-exploração dos recursos é muito mais complexa do que no 
Atlântico, ainda com uma intervenção mínima por parte do Conselho. 

No domínio técnico e económico a situação é igualmente muito complicada. A abundância 
relativa de frotas polivalentes e de pescarias mistas pode apresentar dificuldades que 
não são, no entanto, insuperáveis. Um problema maior reside na falta de cooperação de 
um número considerável de Estados-Membros no fornecimento de informações, o 
que impossibilita a obtenção de um retrato fiel da existência de sobrecapacidade de pesca. 
Esta falta de cooperação afeta tanto as informações relativas ao quadro de recolha de 
dados18 para a PCP como as obrigações de notificação previstas no seu regulamento de 
base19. 

Por conseguinte, não é possível elaborar um quadro abrangente sobre a existência 
de sobrecapacidade de pesca, sendo apenas possível identificar conjuntos coerentes nos 
quais é provável que esta exista. Tal não implica que não possam existir outras 
sobrecapacidades de pesca. Com efeito, conhece-se a existência das mesmas apesar de 
não serem evidentes nem, na maioria das vezes, visíveis, devido à falta de cooperação dos 
Estados-Membros. Além disso, a sobrecapacidade invisível, na maioria dos casos, vai contra 
os interesses do próprio setor das pescas. As atividades relacionadas com este tipo de 
sobrecapacidade desenvolvem-se, em geral, em situações económicas adversas, sendo que 
a sua invisibilidade dificulta a criação de soluções no âmbito da PCP. 

18 Regulamento (CE) n.º 199/2008 do Conselho, de 25 de fevereiro de 2008 
19 Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do Conselho, de 20 de dezembro de 2002. 
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Voltando ao ponto inicial, é possível identificar a sobrecapacidade em função dos três tipos 
de sintomas: a sobre-exploração dos recursos, a falta de rentabilidade das atividades de 
pesca e a subutilização da capacidade de pesca das frotas. A sobre-exploração pode ser 
corrigida através da sua regulamentação e da reorientação para outros recursos, ou da sua 
subutilização, deteriorando, por conseguinte, a rentabilidade. Deste modo, a subutilização 
da capacidade de pesca ou a deterioração dos resultados económicos poderiam ser mais 
úteis para identificar e calcular as sobrecapacidades, mas nem todos os Estados-Membros 
fornecem as informações exigidas. 

6.1 Os recursos sobre-explorados 

Há a tendência de, intuitivamente, estabelecer uma ligação entre a sobrecapacidade de 
pesca e a sobre-exploração dos recursos. Contudo, pode existir sobrecapacidade sem que 
exista uma sobre-exploração dos recursos haliêuticos. Além disso, pode existir sobre
exploração sem que seja detetada e, por conseguinte, diagnosticada uma sobrecapacidade. 

A primeira e principal dificuldade relativa à análise da sobrecapacidade de pesca através 
dos recursos sobre-explorados reside na escassez de informações científicas de 
qualidade. Ainda que no Atlântico Nordeste a disponibilidade de informações seja maior do 
que no Mediterrâneo, a situação está longe de ser a ideal. Durante os últimos nove anos, a 
PCP tem vindo a gerir uma média de 95 unidades populacionais, para as quais foram 
definidas oportunidades de pesca no Atlântico Nordeste. Entre estas, existem 56 unidades 
populacionais - ou seja, 59% do total - cujo estado é desconhecido devido à escassez 
de dados de qualidade. Durante esse período, das restantes 39 unidades populacionais, em 
média, 26 estavam fora dos limites de segurança. 

De outro ponto de vista, seria possível comparar a mortalidade por pesca com o 
rendimento máximo sustentável. Em média, este exercício apenas poderia ser realizado 
para 33 unidades populacionais do Atlântico Nordeste, entre as quais 27 seriam objeto 
de sobrepesca. Outro elemento interessante é que, na média dos últimos nove anos, 
foram estabelecidos TAC superiores às recomendações do CIEM/CTTEP para 45% 
das unidades populacionais. Os pareceres do CIEM/CTTEP aplicam o princípio de 
precaução. Tendo em conta a escassez de dados de qualidade para um número significativo 
de unidades populacionais, as recomendações podem ser excessivamente prudentes. 
Contudo, 45% é um valor demasiado elevado que ilustra a utilização que o Conselho - a 
única instituição com poder de decisão na atribuição de oportunidades de pesca - dá aos 
pareceres científicos. 

Consequentemente, é possível retirar quatro conclusões sobre a utilização da sobre
exploração dos recursos como indicador da existência de uma sobrecapacidade de pesca: 
 o conhecimento acerca do estado dos recursos é insuficiente no que diz 

respeito à maioria das unidades populacionais; 
 o princípio de precaução aplica-se à maioria das unidades populacionais e pode 

sobrestimar-se o risco de uma sobre-exploração; 
 uma grande parte das unidades populacionais para as quais existe informação 

suficiente é alvo de sobre-exploração; e 
 o Conselho fixa amiúde os TAC num nível acima do recomendado pelos 

pareceres científicos. 

Historicamente, seria possível obter indícios de sobre-exploração examinando os 
segmentos de frota que não teriam respeitado os limites estabelecidos nos 
programas de orientação plurianuais (POP). 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Até à reforma da PCP de 2002, durante o período de vigência dos POP, os objetivos de 
redução da capacidade de pesca de cada segmento de frota eram estabelecidos em 
função do estado dos recursos explorados. Assim, aquando dos POP, era possível 
identificar as pescas onde existia uma sobrecapacidade recorrendo aos segmentos de frota 
cuja capacidade de pesca ultrapassava as metas estabelecidas. Presentemente é impossível 
realizar este exercício, uma vez que já não existe a ligação entre os segmentos de frota e 
pescas específicas. Não obstante, é possível extrair determinadas conclusões examinando 
os segmentos que continuaram a não cumprir as metas fixadas no âmbito dos POP 
(ver anexo 1). 

No entanto, não é fácil apurar os segmentos de frota que excederam as suas metas. 
Apenas foram estabelecidas metas por segmentos para a terceira e a quarta geração dos 
programas de orientação plurianuais (POP). Além dos problemas inerentes ao cálculo da 
capacidade de pesca, uma primeira dificuldade reside na falta de continuidade na definição 
dos segmentos. Todos os segmentos que excederam as suas metas nos POP III tinham 
uma definição diferente no quadro dos POP IV. 

A análise das situações de excesso em França é mais complicada do que nos restantes 
Estados-Membros. Foi criado um grande número de segmentos, bastante mais numerosos 
do que noutros países com frotas significativamente maiores. Apesar do elevado número de 
segmentos a definição não era rigorosa, visto que em muitos casos não eram tidas em 
conta as unidades populacionais-alvo. Além disso, as definições dos segmentos sofreram 
alterações substanciais dos POP III para os POP IV. 

Nos POP III, seis países – Bélgica, França, Reino Unido, Grécia, Itália e os Países Baixos 
– não cumpriram as metas globais de arqueação e/ou potência. Nove Estados-
Membros não respeitaram as metas estabelecidas para alguns dos segmentos de 
frota. Apenas a Dinamarca, Espanha e Portugal respeitaram as metas de todos os 
segmentos. Contudo, em dois países - Finlândia e Suécia - as metas só foram 
ligeiramente excedidas e, em parte, resultaram de problemas de classificação de alguns 
navios. 

A situação foi substancialmente diferente no caso dos POP IV. Durante este período, 
apenas dois países – a Bélgica e os Países Baixos – não respeitaram as metas para o 
conjunto da frota mas houve oito Estados-Membros que não cumpriram as metas 
de determinados segmentos de frota. Cinco Estados-Membros – Dinamarca, 
Espanha, Finlândia, Portugal e Suécia – cumpriram as metas em todos os 
segmentos das suas frotas. Deve ter-se em conta que tanto na Bélgica quanto nos Países 
Baixos predominam as artes de arrasto de vara, um dos segmentos em que não se 
verificou o cumprimento das metas, quer nestes Estados-Membros, quer noutros quatro 
Estados-Membros. 

De uma forma geral, os segmentos onde as metas fixadas pelos POP foram 
ultrapassadas com mais frequência foram os dos arrastões demersais ou de vara. 
Ocasionalmente também foram ultrapassadas as metas fixadas para os arrastões 
pelágicos, cercadores e algumas frotas da pequena pesca. 

As metas para os segmentos de arrastões demersais foram ultrapassadas em França, na 
Grécia e em Itália, sendo que neste último país esta situação só se verificou no âmbito do 
POP IV. No caso dos arrastões de vara, as metas foram excedidas na Alemanha, na 
Irlanda e nos Países Baixos. No Reino Unido, foram ultrapassados os limites para os 
arrastões demersais e de vara no POP III mas não no POP IV. A Bélgica é um caso 
especial porque não cumpriu as metas para os arrastões demersais no POP III, sendo que 
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no POP IV ultrapassou as metas para os arrastões de vara. É possível que tenha ocorrido 
uma alteração no segmento ou meramente na sua denominação. 

As metas fixadas para os arrastões pelágicos também foram ultrapassadas no Reino
 
Unido e nos Países Baixos. Por seu turno, não foram cumpridos os limites para as frotas 

artesanal ou polivalente em França e no Reino Unido. No Reino Unido não se
 
respeitaram ainda as metas fixadas para os cercadores. Além disso, tanto em França 

como em Itália foram ultrapassados os limites para os atuneiros cercadores no POP IV. O 

caso francês é excecional, uma vez que não foram cumpridos os limites em 18 dos 21
 
segmentos existentes.
 

Também se podem encontrar alguns índices de sobre-exploração tendo em conta as 
unidades populacionais geridas pela PCP no Atlântico Nordeste. Por exemplo, os planos 
plurianuais de recuperação e/ou gestão podem servir igualmente de orientação para a 
análise da sobrecapacidade de pesca. Estes planos plurianuais consistem, essencialmente, 
numa redução do esforço, a fim de proteger os recursos da sobrecapacidade de pesca. Em 
princípio, os planos plurianuais afetam exclusivamente o exercício da capacidade de pesca, 
ou seja, o esforço de pesca e não a capacidade de pesca em si. Como tal, deveria 
concluir-se que existe uma sobrecapacidade de pesca nas pescas que são objeto de 
planos plurianuais. Até ao momento, era possível recorrer a ações estruturais no quadro 
do FEP para reduzir esta capacidade. Contudo, o recurso efetivo a estas ações foi muito 
inferior ao previsto por diversas razões e a Comissão propôs a eliminação dos programas 
de abate. Consequentemente, outra das ferramentas que pode ser útil para identificar a 
sobrecapacidade é a análise dos planos de gestão e de recuperação e os respetivos 
resultados. 

Quadro 4: Planos de recuperação e/ou gestão aprovados pelo Conselho desde 
2002. 

Regulamento 
(CE) n.º 

Homologação Plano Âmbito Tipo de plano 

423/2004 26/02/2004 

811/2004 21/04/2004 

2115/2005 20/12/2005 

2166/2005 20/12/2005 

388/2006 23/02/2006 

509/2007 07/05/2007 

Bacalhau 
(2004) 

Pescada do 
Norte 

Alabote da 
Gronelândia 
Pescada 
europeia e 
lagostim 
Linguado do 
Golfo da 
Biscaia 
Linguado do 
canal da 
Mancha 
ocidental 

Kattegat, mar do Norte, 
Skagerrak e canal da Mancha 
oriental, oeste da Escócia e 
mar da Irlanda. 4 unidades 
populacionais 
Kattegat, Skagerrak, mar do 
Norte, canal da Mancha, 
águas a oeste da Escócia, em 
torno da Irlanda e no golfo da 
Biscaia. 1 unidade 
populacional 
Noroeste do Atlântico. 1
 
unidade populacional 
Mar Cantábrico e oeste da 
Península Ibérica. 3 unidades 
populacionais, 2 espécies 
Golfo da Biscaia. 1 unidade 
populacional 

Canal da mancha ocidental. 1
 
unidade populacional
 

Recuperação 

Recuperação 

Recuperação 

Recuperação 

Gestão 

Recuperação e 
gestão 
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Regulamento 
Homologação Plano Âmbito Tipo de plano(CE) n.º 

676/2007 11/06/2007 Solha e 
linguado do 
mar do Norte 

Mar do Norte. 2 unidades 
populacionais, 2 espécies 

Recuperação
gestão 

e 

1098/2007 18/09/2007 Bacalhau do 
Báltico 

Mar Báltico. 2 unidades 
populacionais 

Recuperação 

1100/2007 18/09/2007 Enguia 
europeia 

Estuários e rios dos Estados-
Membros que desaguam nos 
mares nas zonas CIEM III-IX 

Recuperação 

ou no Mediterrâneo. 1 
unidade populacional 

1559/2007 17/12/2007 Atum rabilho Atlântico Este e Mediterrâneo. 
1 unidade populacional 

Recuperação 

1300/2008 18/12/2008 Arenque do 
oeste da 
Escócia 

Oeste da Escócia. 1 unidade 
populacional 

Recuperação
gestão 

e 

1342/2008 18/12/2008 Bacalhau 
(2008) 

Kattegat, mar do Norte, 
Skagerrak e canal da Mancha 
oriental, oeste da Escócia, 

Recuperação
gestão 

e 

mar da Irlanda. 4 unidades 
populacionais 

COM(2009)18 
9 final. 

Proposta 
21/04/2009 

Unidade 
populacional 
ocidental de 

CIEM IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, 
VII a, b, c, e, f, g, h,  j, k,  
VIIIa, b, c, d e e. 1 unidade 

Conservação 
gestão 

e 

carapau populacional 
COM(2009)39 
9 final. 

Proposta 
29/07/2009 

Biqueirão do 
golfo da 
Biscaia 

Golfo da Biscaia (CIEM VIII). 
1 unidade populacional 

Conservação 
gestão 

e 

COM(2011)47 
0 final. 

Proposta 
12/08/2011 

Salmão do 
Báltico 

Mar Báltico (CIEM 22-32) e 
rios do Báltico. Várias 
unidades populacionais. 

Conservação 
gestão 

e 

Fonte: Adaptado de «Fisheries management and recovery plans since 2002» (PE 2009, MRAG Ltd) com EURLEX 

Antes de se proceder à análise das relações existentes entre os planos, a sobre-exploração 
dos recursos e a sobrecapacidade de pesca, é necessário atribuir a devida atenção às duas 
alterações que decorreram dos últimos planos aprovados em 2008. Primeiro, existiam três 
propostas e as três foram designadas «planos de conservação e gestão». A alteração de 
«recuperação» para «conservação» está longe de ser uma alteração de caráter semântico. 
Em segundo lugar, é surpreendente o bloqueio prolongado dos procedimentos, devido à 
repartição da arquitetura institucional após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. 

Entre estes planos, tiveram êxito o plano da pescada do Norte (2004), o do linguado do 
golfo da Biscaia (2006), o da solha e do linguado do mar do Norte (2006) e o do bacalhau 
do Báltico (2006); o plano do bacalhau (2004) teve um sucesso moderado. Afigura-se 
necessário frisar a falta de eficácia dos planos geridos no âmbito das organizações regionais 
de gestão das pescas (ORGP), designadamente o do atum rabilho e o do alabote da 
Gronelândia. Os outros planos ou não tiveram êxito ou demoraram muito a ser 
minimamente eficazes. Subjacente aos resultados dos planos está uma redução do esforço 
de pesca. Porém, é difícil discernir em que medida esta redução da pressão sobre os 
recursos foi induzida pelos próprios planos e até que ponto advém da redução da frota 
atendendo às dificuldades económicas que o setor das pescas comunitário atravessa. 

Independentemente do maior ou menor êxito dos planos mencionados, constata-se que a 
maior parte dos planos afeta as espécies demersais ou bentónicas. Um número 
significativo destes planos possui um âmbito geográfico muito vasto, pelo que atinge uma 
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grande parte das águas comunitárias. Os planos que afetam os pequenos pelágicos, 
carapau, biqueirão e arenque, são muito menos numerosos e respondem a 
problemáticas específicas, que afetam - à exceção do carapau - zonas muito mais 
limitadas. Do ponto de vista dos planos plurianuais, verifica-se uma sobrecapacidade das 
frotas que exploram espécies demersais. Os cercadores que exploram o atum rabilho 
evidenciam igualmente uma sobrecapacidade. 

Um claro exemplo da existência de sobrecapacidade é a pesca do atum rabilho no 
Mediterrâneo. Duas das frotas de cercadores – a francesa e a italiana – ultrapassaram as 
metas fixadas pelos POP para os segmentos correspondentes. Este caso é deveras 
ilustrativo, dado que numa unidade populacional em perigo a frota que a explora aumentou 
em dois dos três países interessados. Em França, o número de navios neste segmento 
sofreu um decréscimo mas observou-se um aumento da arqueação total. Por seu turno, em 
Itália, tanto o número de navios quanto a arqueação registaram um aumento. Assim, a 
frota italiana excedeu as metas de forma muito mais substancial, se bem que, no final do 
período, o tamanho médio dos cercadores italianos era inferior ao dos franceses. 

Com o passar dos anos e após a reforma de 2002, a situação das unidades populacionais 
de atum rabilho no Mediterrâneo agravou-se. Foram identificadas diversas violações das 
quotas, as quais resultaram em severas sanções. Seria de esperar uma redução das frotas 
atuneiras por motivos económicos. Contudo, em resultado dos preços altos devido ao 
aumento da procura do atum rabilho para sushi e sashimi, a rentabilidade das capturas 
subiu, sem condicionar a rentabilidade da atividade neste segmento de frota. 

Apesar do reforço das atividades de controlo é difícil avaliar o papel das capturas ilegais na 
economia dos atuneiros cercadores no Mediterrâneo, quer seja com vista à venda direta, 
quer seja, mais frequentemente, com vista à sua engorda. Em qualquer dos casos, a pesca 
do atum rabilho no Mediterrâneo demonstra como uma forte procura pode modificar a 
natureza do problema da sobrecapacidade de pesca. O que inicialmente devia ter sido um 
problema económico passou a ser uma questão que chegou a comprometer a viabilidade 
desta unidade populacional no Mediterrâneo. Ainda que existam indícios de recuperação, 
esta unidade populacional não está livre de perigo e a PCP não possui estimativas para 
avaliar a sobrecapacidade de pesca potencial sobre a mesma. Mais grave ainda, a PCP não 
possui nem possuirá instrumentos para induzir uma redução da capacidade de pesca nos 
segmentos onde as possibilidades de pesca existentes são claramente ultrapassadas. 

Esta abordagem pode ser aprofundada, chegando ao nível das unidades populacionais, 
ainda que tal só seja exequível no Atlântico. Até 2008, o CIEM produziu, a pedido da 
Comissão, relatórios acerca das unidades populacionais geridas pela Comunidade e que 
se encontravam abaixo dos limites biológicos de segurança. As unidades populacionais 
eram estudadas para as três regiões da Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste 
(NEAFC). 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Quadro 5: Unidades populacionais cujo Limite Biológico de Segurança (LBS) foi 
ultrapassado 

Região 
NEAFC 

Unidades 
populacionais 

Bentónicas 

Demersais 
2 

Diádromas 

Pelágicas 

Bentónicas
3 

Demersais 

1, 2 e 3 Demersais 

Excesso 
Percentagem de 
excesso (LBS) 

Solha 
10% 

Tamboril 
Bacalhau 
Badejo 25 – 30% 
Pescada 
Salmão 

100% 
Truta-marisca 
Arenque VIa 50% 
Linguado 
Lagostim 25% 
Tamboril 
Pescada 100% 
Águas 

100%
profundas 

Países maioritários nos 
TAC 

DNK FRA GBR 
GBR FRA 
POL DNK SWE DEU 
FRA GBR IRL 
FRA ESP GBR 

SWE FIN DNK 

IRL 
FRA 
FRA 
FRA ESP 
FRA ESP PRT 

GBR FRA ESP 

Fonte: Elaboração própria a partir do «ICES advice 2010, Book 11» e do Regulamento (UE) n.º 43/2012 

O quadro acima foi elaborado com base no último relatório do CIEM sobre os recursos 
geridos pela Comunidade e no Regulamento que fixa os TAC e as quotas para 2012. O 
último relatório do CIEM que contém estas informações foi elaborado em 2010, tendo como 
referência os dados das capturas de 2008. 

Este quadro apresenta diversas limitações. Em primeiro lugar, o seu âmbito está 
circunscrito às unidades populacionais geridas pela Comunidade. Além disso, remete para 
unidades populacionais sobre as quais existe informação suficiente. Tendo presente estas 
reservas, é possível extrair três conclusões principais deste quadro: o tipo de unidades 
populacionais nas quais se ultrapassa com maior frequência o Limite Biológico de 
Segurança, as zonas onde ocorre com maior incidência este fenómeno e as frotas que 
exploram com maior frequência estas unidades populacionais. 

As unidades populacionais mais afetadas pela sobre-exploração são as bentónicas e as 
demersais. As espécies bentónicas mais exploradas em excesso são o tamboril, o 
lagostim e alguns peixes chatos, principalmente a solha e o linguado. Relativamente às 
espécies demersais, o bacalhau, a pescada e o badejo são o principal alvo de 
sobre-exploração. 

As unidades populacionais pelágicas ultrapassam os LBS com menor frequência. No 
relatório acima referido só havia referência ao arenque na divisão CIEM VIa. Importa 
recordar que a pesca do biqueirão no golfo da Biscaia estava encerrada. Tanto esta 
unidade populacional quanto a espadilha na região NEAFC 1 e o carapau nas três regiões 
estavam exploradas a 100% do LBS. As espécies diádromas do mar Báltico – o salmão e 

a truta-marisca – também estavam em situação de sobre-exploração. 

No tocante às regiões, os maiores níveis de sobre-exploração surgem na região 
NEAFC 2, mais precisamente no mar do Norte e no mar Báltico. Esta abundância é 
consequência do elevado número de frotas de diferentes países que pescam nesta 
zona. Este elevado número de frotas aumenta a concorrência por recursos comuns e 
condiciona as negociações no seio do Conselho tendo em vista a determinação das 
possibilidades de pesca. Na região 2, também se encontra a maior variedade de 
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Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão

diferentes tipos de unidades populacionais que são alvo de sobre-exploração. Na 
região NEAFC 3, operam principalmente as frotas de três países: França, Espanha e 
Portugal. As unidades populacionais sobre-exploradas são menos diversas, sobretudo 

bentónicas, sendo que só existe uma unidade populacional demersal, a pescada do Sul. 
Importa ainda referir as dificuldades sentidas pelo biqueirão no golfo da Biscaia. 

Porém, deve ter-se em conta que, aquando da elaboração do relatório, duas espécies 
pelágicas – o cantarilho e o arenque – estavam próximas da exploração plena na 
região NEAFC 1. Posteriormente, a situação das unidades populacionais de arenque na 
região 1 deteriorou-se fortemente, devido à pressão exercida por alguns países 
extracomunitários. 

Mapa 1: Regiões na Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste (NEAFC) 

A concentração das possibilidades abertas pela distribuição dos TAC entre os 
Estados-Membros dá uma indicação do pavilhão das frotas que, provavelmente, têm uma 
maior influência na sobre-exploração de determinadas unidades populacionais. No quadro 
em anexo estão indicados os Estados-Membros que concentram as maiores possibilidades 
de pesca para cada unidade populacional. Esta análise permite identificar as frotas que 
podem exercer uma maior pressão sobre o recurso em questão. Contudo, há certos países 
com frotas de pequena dimensão ou com quotas relativamente pequenas. Tal implica 
meramente que a sua pressão sobre o recurso é menor do que as de outras frotas em 
termos absolutos. Porém, tal não significa que estas frotas não evidenciam uma 
sobrecapacidade de pesca. 

A França é o país que participa na pesca de um maior número de unidades populacionais 
sobre-exploradas – 9 em 13.  Em parte, esta situação advém do facto de estar  
simultaneamente presente nas regiões NEAFC 2 e 3. A frota do Reino Unido é relevante 
na pesca de 5 dessas unidades populacionais, a da Espanha em 4 e a da Dinamarca 
em 3. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Em qualquer caso, importa ter em conta que, segundo o CIEM, a mortalidade por pesca 
sofreu uma redução considerável desde os primeiros anos deste século. Este decréscimo 
observou-se mais intensamente, mas um pouco mais tarde, nas unidades populacionais de 
espécies demersais. Contudo, a redução da mortalidade por pesca foi muito menor nas 
unidades populacionais de espécies pelágicas. 

É curiosa a coerência entre os diferentes índices, apesar de serem de natureza diferente e 
oriundos de fontes distintas. Também é interessante a continuidade temporal que se 
observa nalguns casos. Tal fenómeno é especialmente revelador, uma vez que sublinha 
algumas das carências crónicas da Política Comum das Pescas. 

Durante os POP, os segmentos em que as metas foram ultrapassadas com maior 
frequência foram os arrastões demersais ou de vara. Este facto está em sintonia com os 
planos de recuperação e/ou gestão aprovados desde a reforma de 2002. Foi necessário 
definir estes planos plurianuais de modo a limitar o esforço de determinadas frotas. Os 
planos foram mais frequentes para espécies demersais ou bentónicas. 

Nas exceções a esta regra também existe uma certa continuidade. Tal é o caso dos 
atuneiros cercadores em França e Itália, bem como do plano de recuperação do atum 
rabilho. Verifica-se ainda uma continuidade no caso dos pequenos pelágicos e o 
incumprimento das metas nos segmentos correspondentes. 

Outro exemplo da coerência e da continuidade entre o incumprimento dos objetivos dos 
POP e as posteriores sobre-explorações é o caso francês, onde foram ultrapassados os 
limites em 18 dos 21 segmentos existentes no POP IV. Estes numerosos incumprimentos 
das metas tiveram continuidade, facto comprovado pela análise da participação de França 
nos TAC de unidades populacionais sobre-exploradas. Também neste caso a França 
apresenta o nível máximo, tendo uma participação significativa em nove das 13 populações 
sobre-exploradas geridas pela Comunidade. 

6.2 A subutilização da capacidade pesqueira 

Tanto os planos plurianuais de recuperação e/ou gestão, como outros índices de sobre
exploração, podem constituir uma pista sobre a existência de um excesso de capacidade 
pesqueira. Não obstante, estes excessos podem deslocar-se de um recurso para outro, ou 
simplesmente, a capacidade pesqueira pode permanecer subutilizada, reduzindo a 
rentabilidade da atividade em causa. Por esta razão, as fontes que combinam as 
informações biológicas com as de caráter técnico ou económico podem ser mais 
úteis na deteção de excessos da capacidade pesqueira. Para isso, é possível analisar os 
relatórios anuais apresentados pelos Estados-Membros sobre os esforços 
despendidos para alcançar um equilíbrio sustentável entre a capacidade da frota e as 
possibilidades de pesca20. 

Todos os anos, antes do dia 1 de maio, os Estados-Membros devem enviar à Comissão um 
relatório sobre os esforços realizados durante o ano para equilibrar a capacidade da frota 
com as possibilidades de pesca21. Tais relatórios anuais deveriam proporcionar informação 
suficiente para identificar os segmentos da frota em que existe um excesso de capacidade 
pesqueira. Para os elaborar, existem diretrizes comuns, que incluem uma série de 

20  Disponíveis em http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.menu 
21 Nos termos do artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 2371/2002 e do artigo 12.º do Regulamento (CE) 

n.º 1438/2003. 
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índices técnicos, económicos e biológicos. Esses índices permitiriam identificar os 
excessos de capacidade pesqueira. Sem embargo, os relatórios apresentam diferenças nos 
diversos Estados-Membros. Os Estados-Membros empregam diferentes metodologias, 
nem todos utilizam os indicadores solicitados e a exaustividade dos respetivos 
relatórios difere consideravelmente. 

Ainda que os relatórios devessem desempenhar um papel fundamental e proporcionar um 
diagnóstico da aplicação da PCP nos diferentes Estados-Membros, este é um dos seus 
aspetos mais deficientes, que permite ocultar uma boa parte dos problemas inerentes. 
Basta dizer que os últimos relatórios publicados correspondem ao ano de 2009. Só um dos 
países com significativa capacidade pesqueira, a Dinamarca, respeita as diretrizes 
comuns para a elaboração dos relatórios. Não obstante, há oito países, entre os quais se 
encontram frotas tão significativas como as da Alemanha, Espanha, França, Irlanda, 
Portugal ou Reino Unido, que não respeitam as diretrizes comuns. A Grécia só as 
respeitou um ano, em 2008, tendo suspendido em 2009 o programa nacional de recolha de 
dados de pesca, em consequência das dificuldades económicas que o país atravessa. 

Esta falta de comunicação de informações repete-se no que diz respeito ao cenário da 
recolha de dados relativos à PCP, ainda que de forma menos intensa, já que é menor o 
número de países que não transmitem as informações. Convém ter presente que o país que 
melhor respeita as diretrizes comuns é a Dinamarca, que também é o Estado que conta 
com mais possibilidades de pesca derivadas dos TAC e das quotas por unidade de 
arqueação. Em consequência, deverá inferir-se que a falta de comunicação das informações 
solicitadas aos Estados-Membros no âmbito da PCP faz parte da estratégia dos 
Estados-Membros para fazer frente ao Conselho de dezembro passado na determinação dos 
TAC e das quotas. Esta estratégia tem como consequência que a PCP tente funcionar às 
cegas, com uma lamentável carência de informações. 

Apesar destas dificuldades, é possível extrair as seguintes conclusões dos relatórios 
disponíveis, que correspondem ao período entre 2006 e 2009: 

	 Não são utilizados indicadores comuns nos relatórios da Alemanha, da 
Espanha, da Finlândia, da França, do Reino Unido, da Irlanda, de Portugal 
ou da Roménia. A Grécia interrompeu a recolha de dados desde 2009 e a Polónia 
começou a aplicá-los em 2009, que é o último ano disponível. 

	 A partir de 2008, observou-se, na maior parte dos países, uma deterioração dos 
resultados económicos, em consequência do aumento dos preços do 
combustível e da descida dos preços do pescado em primeira venda. 

	 Há diferenças no modo de abordar a questão dos navios cargueiros inativos, que 
são numerosos em determinados países. Em Espanha, realizaram-se alguns abates 
mediante uma decisão administrativa motivada pela ausência da atividade de pesca 
e na Bulgária está previsto recorrer a medidas semelhantes. Noutros países, como 
Malta ou o Reino Unido, a extensão do problema encontra-se descrita. Mas em 
outros Estados, nem foi objeto de análise, nem foi sequer referida. 

	 A par de outros indicadores, surgem sintomas de sobrecapacidade na pesca de 
arrasto com redes rebocadas pelo fundo de malhagem ou na pesca com 
redes de arrasto de vara. Estão nesta situação as frotas da Bélgica ou dos 
Países Baixos. Os sintomas de excesso de capacidade também surgem nos navios 
de arrasto de menores dimensões. É o caso das embarcações com menos de 10 ou 
12 metros, em países como a Estónia, Portugal e a Suécia. 

	 Verificaram-se igualmente excessos de capacidade nos arrastões pelágicos da 
Letónia e da Suécia, e riscos em Itália. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

	 Registam-se excessos de capacidade pesqueira na frota costeira artesanal da 
Bulgária, do Reino Unido, da Lituânia, de Portugal e da Suécia. Detetaram-se 
riscos de excesso de capacidade desta frota na Dinamarca e em Itália. 

 Parece haver excesso de capacidade de cerco na Grécia e risco de excesso em 
Itália. 

 Em Chipre, existe um excesso na frota polivalente com artes passivas e em 
embarcações com um comprimento entre 12 e 24 metros. 

6.3 A falta de rentabilidade das frotas 

Os relatórios sobre os resultados económicos das frotas de pesca, decorrentes do 
quadro aplicável à recolha de dados relacionados com a Política Comum das Pescas22, 
podem constituir outra fonte de informação. Estes dados podem fornecer informações 
sobre as pescarias com deficiente rentabilidade, a qual pode resultar de um excesso de 
capacidade de pesca. 

É certo que um excesso de capacidade inutilizada é um problema económico que coloca 
problemas de amortização dos investimentos e, consequentemente, prejudica a 
rentabilidade. No entanto, outros fatores, como o preço dos combustíveis ou a evolução 
dos mercados, podem ser muito mais suscetíveis de originar uma baixa rentabilidade. Este 
impacto será diferente em função do tipo de capturas, da arte utilizada, da pescaria ou das 
características do navio. Inversamente, também é possível obter uma rentabilidade 
razoável, inclusive em caso de excesso de capacidade. Esta situação pode ocorrer quando 
os produtos são comercializados a preços suficientemente elevados. 

É interessante observar que a redução da frota observada desde o início da década de 2000 
tinha induzido uma melhoria dos resultados económicos. Esta melhoria foi mais sensível 
nuns segmentos de frota do que em outros; porém, o aumento dos preços dos 
combustíveis travou esta melhoria da rentabilidade. Em qualquer caso, forçoso é constatar 
que uma redução da capacidade de pesca suscitara uma melhoria da 
rentabilidade. 

Consequentemente, os indicadores económicos são úteis, mas apenas como 
indicadores auxiliares. Estes últimos devem ser considerados de uma forma casuística 
e conjuntamente com outros indicadores mais significativos no diagnóstico de um 
excesso de capacidade de pesca. 

O Comité Científico, Técnico e Económico da Pesca (CCTEP, STECF) publica anualmente um 
relatório económico sobre os resultados da frota de pesca europeia23. O último relatório 
data de 2010, tendo sido elaborado com dados de 2008. Tal como no caso dos relatórios 
anuais sobre o equilíbrio entre a capacidade da frota e as possibilidades de pesca, também 
aqui se verifica uma falta de informações.  Neste caso, as ausências de dados mais 
significativas ocorrem na Grécia e na Espanha, ou na região dos Açores em Portugal. 
Também há carências parciais de dados, que são mais importantes na Irlanda, mas que se 
verificam igualmente, ainda que em menor grau, na Dinamarca, Portugal, Letónia ou 
Bulgária. Convém ter em conta o facto de o último relatório económico ter sido elaborado 

22 Regulamento (CE) n.º 199/2008 do Conselho, de 25 de fevereiro de 2008, relativo ao estabelecimento de um 
quadro comunitário para a recolha, gestão e utilização de dados no setor das pescas e para o apoio ao 
aconselhamento científico relacionado com a política comum das pescas. JO L 60 de 05.03.2008, p. 1/12 e 
Decisão 2010/93/UE, da Comissão, de 18 de dezembro de 2009, que adota um programa comunitário 
plurianual para a recolha, gestão e utilização de dados no setor das pescas, para o período de 2011-2013. JO L 
41 de 16.02.2010, p. 8/71. 

23  Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (AER) 
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com os dados correspondentes a 2008, ano em os preços dos combustíveis registaram um 
aumento espetacular. Os dados relativos à rentabilidade podem, por conseguinte, parecer 
falseados em termos absolutos. Não obstante, as perdas também indicam uma maior 
sensibilidade estrutural. 

Com as reservas inerentes às mudanças suscetíveis de terem sido induzidas pelo preço dos 
combustíveis desde 2008, certos resultados da rentabilidade das principais frotas de pesca 
extraídos do relatório económico de 2010 figuram no anexo 3. 

Convém ter em conta o facto de não estarem disponíveis informações suficientes 
para avaliar as tendências na rentabilidade das frotas da Roménia e da Bulgária. Por 
outro lado, não parece haver problemas de rentabilidade especialmente graves no conjunto 
dos segmentos das frotas da Estónia, Finlândia, Reino Unido, Lituânia e Portugal. 
Quanto às frotas da Dinamarca e dos Países Baixos, registam uma evolução 
ligeiramente superior ao limiar de rentabilidade. O conjunto das frotas de Malta 
regista perdas e só é viável pela importância da atividade a tempo parcial. 

Com a precaução devida à ausência de informações em alguns países, o último AER mostra 
que a rentabilidade da atividade da pesca é muito reduzida. Os resultados 
económicos globais mostram que a pior situação se verifica no arrasto pelo fundo e nos 
arrastões de vara. Os arrastões de vara encontravam-se abaixo do limiar de rentabilidade 
desde 2004, tendo, porém, esse limiar sido ligeiramente superado em 2008. No entanto, os 
arrastões de fundo, que se encontravam ligeiramente acima do limiar de rentabilidade 
desde 2004, caíram para baixo desse limiar em 2008. Os cercadores mostram uma baixa 
rentabilidade e os arrastões têm melhores resultados do que os que utilizam artes móveis. 
Em geral, todos os segmentos que utilizam artes fixas dão benefícios, ainda que não 
vultuosos. 

Estas conclusões são confirmadas pelos resultados do modelo EIAA24. Com exceção dos 
arrastões de vara, que sofrem mais intensamente o impacto do aumento do preço dos 
combustíveis, apesar do aumento dos TAC para o linguado e a solha, a maioria dos 
segmentos que exploram populações reguladas por planos plurianuais beneficiam de uma 
rentabilidade estável ou, inclusivamente, positiva. 

Analisando a situação com mais pormenor, é possível encontrar certas frotas que 
apresentam dados de rentabilidade mais fraca ou, inclusivamente, negativa. As suas 
características principais são as seguintes: 
 Os arrastões demersais e os cercadores de 12 a 24 metros da Bélgica, Chipre e 

França. 
 Os arrastões demersais e os cercadores de 12 a 24 metros da Espanha. 
 Os arrastões pelágicos e os cercadores de 24 a 40 metros da Polónia e da Suécia. 
 As frotas de navios com menos de 12 metros que utilizam artes passivas da Itália e 

da Eslovénia. 

6.4 Síntese dos indícios de existência de sobrecapacidade de pesca 

Nos pontos anteriores foram descritos os indícios de sobrecapacidade decorrentes de uma 
pressão excessiva sobre os recursos, sobre frotas com falta de rentabilidade ou da 
subutilização da capacidade de pesca. Contudo, estes indícios não nos permitem elaborar 
um quadro abrangente sobre a existência de sobrecapacidade de pesca, sendo apenas 

24 Economic Interpretation of ACFM Advice (Interpretação económica do parecer do ACFM) 
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possível identificar conjuntos nos quais é provável que esta exista. Tal não implica que não 
existam outras sobrecapacidades de pesca. 

Surgem sinais evidentes de uma sobre-exploração frequente nas espécies demersais ou 
bentónicas. Estes casos ocorrem em âmbitos geográficos bastante alargados, muitas 
vezes centrados na região NEAFC 2. As espécies bentónicas em que se verifica uma maior 
sobre-exploração são o tamboril, o lagostim e alguns peixes chatos, principalmente a 
solha e o linguado. Relativamente às espécies demersais, o bacalhau, a pescada e o 
badejo são o principal alvo de sobre-exploração. 

Os limites biológicos de segurança das unidades populacionais de pequenos pelágicos, 
carapau, biqueirão e arenque são excedidos com muito menos frequência e afetam, à 
exceção do caso do carapau, zonas muito mais limitadas do que o que se verifica nas 
unidades populacionais demersais ou bentónicas. 

Existe uma evidente sobrecapacidade nos cercadores que exploram o atum rabilho no 
Mediterrâneo, designadamente nas frotas de França e Itália. As espécies diádromas do 
mar Báltico – o salmão e a truta-marisca – também estavam em situação de 
sobre-exploração. 

Estas situações são extremamente claras, visto que constituem casos evidentes de 
sobre-exploração dos recursos. Não só existe uma sobrecapacidade como esta é exercida 
através de um esforço de pesca excessivo sobre as unidades populacionais em causa. 
Nestes casos, as frotas e respetivos segmentos têm responsabilidades diferentes na 
sobre-exploração, existindo, por conseguinte, níveis de sobrecapacidade de pesca 
diferentes. Podem existir, igualmente, casos em que haja sobrecapacidade sem que tal 
resulte numa sobre-exploração ou em que essa sobrecapacidade não seja evidente. 

Na tentativa de clarificar estes ângulos mortos da PCP, no quadro abaixo são apresentados 
os indícios de sobrecapacidade para cada Estado-Membro, tendo em conta a 
sobre-exploração dos recursos. Na penúltima coluna da direita procede-se também a uma 
descrição dos setores cujos índices biológicos, técnicos e económicos mostram claramente 
uma sobrecapacidade de pesca e na última coluna são referidos os setores cujos fracos 
resultados económicos podem constituir um indício de sobrecapacidade de pesca ou revelar 
valores económicos positivos mesmo quando outros indicadores evidenciam uma 
sobrecapacidade. 

Este quadro tenta estabelecer uma ligação entre os diferentes tipos de indicadores 
disponíveis: biológicos, económicos e técnicos. Além disso, tenta analisar se existe uma 
continuidade temporal entre os diversos sintomas de existência de sobrecapacidade. Ainda 
que, nalguns casos surjam sintomas evidentes e uma continuidade temporal, noutros, esta 
continuidade não se verifica e até surgem situações aparentemente contraditórias. De 
qualquer forma, o aspeto que mais se destaca é a omissão de informações por parte dos 
Estados-Membros, ao contrário do que está previsto no regulamento de base da PCP e do 
quadro para a recolha de dados.  
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Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 

Quadro 6: Segmentos de frota com problemas de sobrecapacidade 
Quota relevante em unidades 

populacionais 
sobre-exploradas 

Sobrecapacidade (relatórios 
anuais) 

Rentabilidade fraca ou 
negativa (relatórios 

económicos) 
BE Arrastões demersais Arrastões de draga Arrastões de vara 12-24 m 

BGR - - Geral, mais excesso na frota da 
pequena pesca costeira 

CY - - Polivalentes artes passivas 12-24 m ?. Arrastões demersais e 
cercadores 12-24 m 

DE Demersais Região 2: bacalhau Arrastões de vara ? 

DK 
Bentónicas Região 2: solha 
Demersais Região 2: bacalhau 
Diádromas Região 2: salmão 

Respeitou os limites em todos os segmentos 
Risco na frota da pequena pesca 
costeira, com artes passivas e 
polivalentes 

?. Toda a frota no limiar de 
rentabilidade. 
Resultados um pouco 
melhores na frota polivalente 
de 12-24 m. 

ES 

Demersais Região 2 e 3: pescada 
Demersais Região 1, 2 e 3: 
águas profundas 
Países do Mediterrâneo: atum 
rabilho 

Respeitou os limites em todos os segmentos ? ?. Arrastões demersais e 
cercadores 24-40 m 

EE - Arrastões demersais < 12m -

FI Diádromas Região 2: salmão 
Arrastões com redes de 
deriva/palangreiros – Ilhas 
Aaland 

Respeitou os limites em 
todos os segmentos ? -

Bentónicas Região 2: solha e 
tamboril 
Demersais Região 2: badejo e 
pescada 
Bentónicas Região 3: linguado e 
lagostim 
Demersais Região 3: pescada 
Demersais Região 1, 2 e 3: 
águas profundas 

Atlântico: polivalentes, artes 
fixas + pesca à linha, 
polivalentes (arrastões), 
polivalentes fixos + navios de 
draga 

Atlântico: pequena pesca 
costeira < 12 m, arrastões 
0-30 m, navios que não 
arrastões 12 - 25 m, navios 
que não arrastões > 25 m 

? 

Arrastões demersais e 
cercadores 12-24 m 
A frota artesanal obtém alguns 
lucros. FR 

Países do Mediterrâneo: atum 
rabilho 

Países do Mediterrâneo: 
polivalentes (arrastões) 

Países do Mediterrâneo: 
pesca artesanal 
especializada, arrastões, 
cercadores 

? 

UK 

Bentónicas Região 2: solha e 
tamboril 
Demersais Região 2: badejo e 
pescada 
Demersais Região 1, 2 e 3: 
águas profundas 

Navios de pesca que usam 
rede de emalhar, navios de 
pesca à linha e outras artes 
fixas, arrastões de vara, 
arrastões demersais e 
cercadores, arrastões 
pelágicos, artes fixas 
(crustáceos), artes móveis 
(crustáceos) 

Pequena pesca costeira <10 
m, arrastões pelágicos e 
cerco com retenida, artes 
fixas (crustáceos e 
moluscos) 

?. Frota da pequena pesca costeira 
demersal < 10m 

POP III POP IV 

-
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

Quota relevante em unidades 
populacionais 

sobre-exploradas 
POP III POP IV Sobrecapacidade (relatórios 

anuais) 

Rentabilidade fraca ou 
negativa (relatórios 

económicos) 
EL Arrastões demersais Arrastões demersais ?. Cercadores 12-24 ? 

IE 
Demersais Região 2: badejo e 
pescada 
Pelágicas Região 2: Arenque VIa 

Polivalentes Arrastões de vara ? ? 

IT Países do Mediterrâneo: atum 
rabilho 

Respeitou os limites em todos 
os segmentos 

Frota da pequena pesca 
costeira <12 m, arrastões 
de fundo na zona costeira e 
Mediterrâneo, arrastões de 
fundo, atuneiros cercadores 

Riscos na frota da pequena pesca 
costeira, arrastões pelágicos e 
cercadores 

Piores resultados na frota 
polivalente com artes passivas 
<12 m 

LT - - Frota da pequena pesca costeira 
(pouco significativa) -

LV - - Arrastões pelágicos 12-24 m Golfo 
de Riga ? 

MT - - Rentabilidade negativa 

NL 

Cúteres (crustáceos e 
moluscos), arrastões 
pelágicos, frota de cúteres 
(exceto moluscos e 
crustáceos) 

Navios da pesca do 
camarão, arrastões 
pelágicos 

Arrastões de vara Toda a frota no limiar de 
rentabilidade. 

PL Demersais Região 2: bacalhau - - ? Arrastões pelágicos e 
cercadores 24-40 m 

PT Demersais Região 3: pescada Respeitou os limites em todos os segmentos 
?. Frota da pequena pesca costeira 
demersal < 10 m (pescada do Sul e 
lagostim), navios de draga do Sul 

-

RO - - ? 

SI - - Arrastões demersais Frota com artes passivas <12 
m 

SE Demersais Região 2: bacalhau 
Diádromas Região 2: salmão 

Polivalentes, navios de pesca 
que usam rede de 
emalhar/palangreiros no 
Báltico 

Respeitou os limites em 
todos os segmentos 

Artes passivas < 12 m, arrastões 
demersais < 12 m e arrastões 
pelágicos > 24 m 

Arrastões pelágicos e 
cercadores 24-40 m no limiar 
da rentabilidade

 ? : Estado-Membro cujos relatórios não cumprem as diretrizes comuns ou que apresenta dados insuficientes para os relatórios económicos 

Fonte: Elaboração própria com base na COM(97) 352 final, COM(2003) 508 final, nos relatórios anuais dos Estados-Membros sobre o equilíbrio entre a capacidade da frota e as 
possibilidades de pesca, no Relatório económico anual de 2010 sobre a frota de pesca europeia, no «ICES advice 2010, Book 1» e no Regulamento (UE) n.° 43/2012 

61
 



  
 

 

 

 

   

 

 
  

  
   

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão

Os segmentos nos quais os limites fixados pelos POP foram ultrapassados com mais 
frequência foram os dos arrastões demersais ou de varas na Alemanha, na Bélgica, na 
Irlanda, nos Países Baixos e no Reino Unido. Os relatórios de ajustamento da capacidade 
indicam excessos na Bélgica e nos Países Baixos e nos arrastões com um comprimento 
inferior a 12 metros na Estónia, em Portugal e na Suécia. De um modo geral, os relatórios 
económicos apontam para uma rentabilidade negativa, em especial no segmento de 12 a 
24 metros na Bélgica, no Chipre e em França e no segmento de 24 e 40 metros em 
Espanha. 

Os limites dos POP foram ultrapassados nos arrastões pelágicos do Reino Unido e dos 
Países Baixos. Os relatórios de ajustamento da capacidade indicam excessos na Letónia e 
na Suécia, bem como risco de excesso em Itália. Os relatórios económicos assinalam uma 
rentabilidade muito fraca na Polónia e na Suécia. 

No caso dos cercadores, os limites dos POP foram ultrapassados no Reino Unido a nível 
dos pequenos pelágicos e em França e Itália a nível dos cercadores atuneiros. De acordo 
com os relatórios de ajustamento da capacidade existia um excesso na Grécia e um risco 
de excesso em Itália. Além disso, os relatórios económicos assinalam uma rentabilidade 
muito fraca. 

Nas frotas da pequena pesca de França e do Reino Unido também foram ultrapassados 
os limites dos POP. Os relatórios de ajustamento da capacidade indicam excessos na 
Bulgária, no Reino Unido, na Lituânia, em Portugal e na Suécia e riscos de excesso na 
Dinamarca e em Itália. Os relatórios económicos assinalam uma rentabilidade positiva mas 
não excessiva. Porém, os resultados económicos são maus em Itália e na Eslovénia. 

No tocante às regiões, os maiores níveis de sobre-exploração surgem na região NEAFC 
2, mais precisamente no mar do Norte e no mar Báltico. Esta abundância é consequência 
do elevado número de frotas de diferentes países que pescam nesta zona. Este 
elevado número de frotas aumenta a concorrência em relação aos recursos comuns e 
condiciona as negociações no seio do Conselho tendo em vista a determinação das 
possibilidades de pesca. Na região 2, também se encontra a maior variedade de 
diferentes tipos de unidades populacionais que são alvo de sobre-exploração. 

Na região NEAFC 3, operam principalmente as frotas de três países: França, Espanha e 
Portugal. As unidades populacionais sobre-exploradas são menos diversas, sobretudo 
bentónicas, sendo que só existe uma unidade populacional demersal, a pescada do Sul. 
Importa ainda referir as dificuldades inerentes ao biqueirão no golfo da Biscaia. 

Deve ter-se em conta que, aquando da elaboração do relatório, duas espécies pelágicas – 
o cantarilho e o arenque – estavam próximas da exploração plena na região NEAFC 1. 
Posteriormente, a situação das unidades populacionais de arenque na região 1 deteriorou
se fortemente, devido à pressão exercida por alguns países terceiros. 

A França é o país que participa na pesca de um maior número de unidades populacionais 
sobre-exploradas – 9 em 13. Em parte, esta situação advém do facto de estar 
simultaneamente presente nas regiões NEAFC 2 e 3. A frota do Reino Unido é relevante na 
pesca de 5 dessas unidades populacionais, a da Espanha em 4 e a da Dinamarca em 3. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

7. CONCLUSÕES 

A sobrecapacidade de pesca é responsável pela situação difícil em que se encontram 
os recursos haliêuticos e já se tornou num problema crónico. A ineficácia da PCP ao 
tentar gerir a capacidade de pesca também compromete a sua eficácia na gestão dos 
recursos e, além disso, agrava a situação económica do setor das pescas. 

A reforma da PCP em curso constitui uma oportunidade para resolver este problema. Além 
disso, esta reforma coincide com uma situação especialmente instável que poderia ter sido 
aproveitada para dar resposta ao problema da capacidade de pesca e à escassa 
rentabilidade das atividades de pesca em geral. O Parlamento Europeu e o Conselho 
terão a última palavra no que respeita a reforma da PCP em curso. 

De modo a adaptar a capacidade de pesca aos recursos haliêuticos, seria necessário que a 
Comissão retomasse o plano interrompido em 2007 para melhorar a definição e o 
cálculo da capacidade de pesca. Tendo em conta que a sobrecapacidade de pesca se 
concentra em determinados segmentos da frota, seria importante, para um cálculo e uma 
gestão eficaz da capacidade de pesca, recuperar antigos instrumentos como os 
segmentos de frota, reorientando-os para a noção de «métier». 

Alguns instrumentos, como as concessões de pesca transferíveis (CPT), podem gerir a 
capacidade de pesca de um modo razoavelmente eficaz. No entanto, as experiências 
positivas com estes instrumentos demonstram que foram antecedidos ou 
acompanhados de programas estruturais, para que a capacidade atingisse um ponto 
de equilíbrio com os recursos haliêuticos disponíveis para uma prática sustentável. 

Para colocar em prática um sistema baseado nas  CPT, ou em qualquer instrumento que 
faça a gestão da capacidade de pesca de um modo indireto, seria necessário que este fosse 
complementado com programas estruturais com vista à redução da frota, que esses 
programas fossem específicos para os segmentos de frota ou «métiers» objeto de uma 
maior sobrecapacidade e que pudessem ter acesso ao financiamento público 
necessário. A este respeito, há que ter em conta que a difícil conjuntura económica, 
com a qual se depara um grande número de países, dificultou o cofinanciamento 
destas ações no período 2007-2013 e, provavelmente, continuará a suscitar dificuldades 
da mesma natureza em grande parte do período 2013-2020. Assim, é muito provável que 
a viabilidade destes programas dependa das suas modalidades de financiamento. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

ANEXO 1. Segmentos em que foram ultrapassados os 
limites durante o POP III e o POP IV 

% sit / obj % sit / obj País Segmento 
GT kW 

País Segmento 
GT kW 

BE E13, 
G14 

Arrastões 
demersais 

144% 108% BE 4A1 Arrastões de vara 106% 103% 

DE C11 Arrastões de varas 
(crustáceos) 

110% 97% DEU 4C5 Arrastões de vara 
(listas I e II) 

116% 106% 

FI 

F26 Arrastões com 
redes de 
deriva/palangreiros 
– Ilhas Aaland 

93% 102% 

A10 Polivalentes, artes 
fixas + pesca à 
linha 

113% 103% 4F1 Pequena pesca 
costeira < 12 metros 

103% 100% 

A11 Polivalentes 
(arrastões) 

96% 106% 4F2 Arrastões 0-30 m 98% 108% 

A12 Polivalentes fixos + 
navios de draga 

93% 103% 4F4 Não arrastões 12 -
25 m 

105% 97%

FR
 A

tl
â
n

ti
co

4F5 Não arrastões > 25 
m 

236% 239% 

4F7 Pequena pesca 
especializada 

108% 95% 

FR 

M11 Polivalentes 
(arrastões) 

124% 126% 4F8 Arrastões 112% 97%
Fr

a
n

ça
M

e
d

it
e
r

râ
n

e
o

4F9 Cercadores 111% 94% 
EL E14 Arrastões de fundo 109% 116% EL 4D2 Demersal 116% 108% 

IE E18, 
E19 

Polivalentes 105% 101% 4G3 Redes de arrasto de 
vara 

104% 88% 

4H1 Pequena pesca 
costeira <12 metros 

80% 143% 

4H2 Arrastões de fundo 104% 99% 
Zona costeira 

4H6 Polivalentes 155% 132% 
4H7 Arrastões de fundo 185% 214% 

Mediterrâneo 

IT 

4H9 Atuneiros com rede 
de cerco com 
retenida 

215% 262% 

E12 Cúteres 
(crustáceos e 
moluscos) 

104% 108% 4J6 Navios de pesca do 
camarão 

133% 145% 

E16 Arrastões pelágicos 141% 123% 

NL 

4J2 Arrastões pelágicos 192% 166%NL 
E17 Frota de cúteres 

(exceto moluscos e 
crustáceos) 

155% 107% 

F10 Arrastões de varas 114% 130% 4N1 Pequena pesca 
costeira <10 metros 

94% 102% 

F11 
+ 

F20 

Arrastões 
demersais e 
cercadores 

111% 113% 4N2 Arrasto pelágico e 
cerco com retenida 

126% 114% 

F12 Arrastões pelágicos 116% 98% 

P
O

P
 I

V
 

UK 

4N6 Artes fixas 
(crustáceos e 
moluscos) 

105% 113% 

F13 Artes fixas 
(crustáceos) 

143% 161% 

F14 Artes móveis 
(crustáceos) 

105% 114% 

UK 

F15 Navios de pesca 
que usam rede de 
emalhar, navios de 
pesca à linha e 
outras artes fixas 

119% 84% 

F30 Polivalentes 101% 100% 

P
O

P
 I

II
 

SE 
F31 Navios de pesca 

que usam rede de 
emalhar/palangreir 
os no Báltico 

100% 98% 

Fonte: Elaboração própria com base nos documentos COM(97) 352 final e COM(2003) 508 final 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

ANEXO 2. Síntese dos relatórios anuais dos Estados-Membros sobre o equilíbrio entre a 
capacidade da frota e as possibilidades de pesca 

Observância das 
diretrizes 
1,0 O relatório 
búlgaro segue as 
diretrizes. 

D
IN

A
M

A
R

C
A

 
B

U
LG

Á
R

IA
 

0,9 A partir de 
2008, o relatório 
dinamarquês 
seguiu as 
diretrizes no que 
toca a onze 
segmentos 
definidos de 
acordo com o 
Regulamento 
«Recolha de 
dados». 

Nível de atividade / Sobrecapacidade 

Todos os segmentos apresentam uma baixa 
utilização da capacidade calculada em dias de 
pesca. A utilização é ainda mais baixa em navios 
de menores dimensões. 

Evolução da frota Ações a nível da frota 

Os navios inativos, que ainda 
representam 56 % de toda a frota 
búlgara, foram objeto de medidas 
restritivas. Na Bulgária, o regime 
de quotas aplica-se unicamente a 
duas espécies: o pregado e a 
espadilha. Além disso, não são 
aplicados regimes de ajustamento 
do esforço de pesca. Na Bulgária, o 
regime de quotas aplica-se 
unicamente a duas espécies: o 
pregado e a espadilha. Além disso, 
não são aplicados regimes de 
ajustamento do esforço de pesca. 

Entre 2003 e 2009, procedeu-se à 
transição para um sistema de quotas 
individuais transferíveis e de quotas 
fixas com o intuito de regularizar o 
esforço de pesca, o que provocou uma 
diminuição do número de navios 
comerciais. Foi também fixado um 
número máximo de dias de pesca 
anual. 

Durante este período, a capacidade 
sofreu uma redução de 23 % em GT, 
de 22 % em kW e 22 % em número 
de navios. O segmento dos navios 
com 12 a 24 metros de comprimento 
evidenciou a redução mais 
significativa. Além disso, como 
resultado do plano de recuperação do 
bacalhau, o número total de dias de 
pesca diminuiu 48 % e o número de 
navios, 41 %. 

Até 2007, a 
Dinamarca 
recorreu a um 
modelo económico 
(EIAA) para 
calcular o número 
mínimo de navios 
necessário para 
capturar as quotas 
concedidas em 
doze segmentos 
da frota. 

Em 2006, foi detetada uma ligeira 
sobrecapacidade em determinados segmentos em 
virtude da deterioração dos recursos. Havia o 
receio de que, a longo prazo, se registasse um 
défice de capacidade em determinados 
segmentos, embora os níveis mais elevados de 
sobrecapacidade estivessem previstos para os 
arrastões demersais com 12 a 24 metros de 
comprimento, e, no âmbito da frota com menos 
de 12 metros, para os navios que pescam com 
artes passivas e a frota polivalente que pesca com 
artes ativas/passivas. Previam-se igualmente 
riscos para os arrastões com mais de 12 metros 
de comprimento, mas de menor gravidade. A 
situação atual é bastante estável e não parece 
existir uma sobrecapacidade significativa a longo 
prazo. Todavia, os maus resultados económicos 
dos navios com menos 12 de metros de 
comprimento, sobretudo os que pescam com artes 
passivas e os polivalentes, sugerem uma situação 
de sobrecapacidade. 

Vários segmentos têm obtido bons 
resultados económicos. Contudo, 
se as condições económicas 
desfavoráveis persistirem, os maus 
resultados económicos podem 
alastrar-se a outros segmentos, 
exigindo reduções suplementares 
da capacidade. Nesse caso, e tendo 
em conta a proximidade do 
equilíbrio entre a capacidade e as 
possibilidades, o próprio sistema 
de quotas transferíveis poderia 
gerir a adaptação. 
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0,9 Os relatórios Subsiste um problema de sobrecapacidade no 
segmento dos arrastões demersais com mais de 
12 metros. A frota artesanal apresenta resultados 
económicos negativos. 
Forte utilização das quotas para a solha e o 
linguado em todas as zonas, exceto na divisão 
VIIa, devido às trocas comerciais de quotas, ao 
aumento do preço dos combustíveis e à demolição 
de navios. O segmento da frota com 12 a 24 
metros de comprimento apresenta uma baixa 
utilização da capacidade com rentabilidade 
negativa. O segmento dos navios de 24 a 40 
metros revela uma utilização mais elevada e uma 
rentabilidade positiva dos investimentos. 

Desde 2004, a capacidade de pesca da 
seguem as frota estónia registou uma redução de 
diretrizes desde 40 %. 
2008. 

0,9 O relatório 
italiano segue as 
diretrizes. 

B
É
LG

IC
A

 
E

S
T

Ó
N

IA
IT

Á
LI

A
 

0,8 O relatório 
segue as diretrizes 
apenas no que diz 
respeito ao 
segmento dos 
arrastões de vara 
que pescam solha 
e linguado. 

Os navios de pesca com uma potência 
do motor superior a 221 kW são os 
principais consumidores das quotas de 
pesca. Em 2006, 9 % da arqueação foi 
retirada, sendo que, durante 2008, se 
verificou uma ligeira diminuição da 
arqueação sem ajuda pública. 

O programa do FEP inclui vários 
planos relacionados com os planos 
de gestão nacionais no contexto 
das medidas de conservação da 
UE. Esses planos deveriam reduzir 
o esforço de pesca entre 3 % e 
30 %. Entre 2007 e 2015, estava 
prevista uma retirada de 13 % da 
capacidade de pesca da frota. 

Durante o período 2009-2010, foi 
efetuada a adaptação da frota dos 
arrastões de vara com mais de 
221 kW. Até 2009, não foi atingida 
a redução esperada da capacidade, 
apesar do abate de alguns navios. 

Todavia, os 
indicadores 
biológicos não 
foram calculados 
por não estarem 
definidos TAC para 
as unidades 
populacionais do 
Mediterrâneo, com 
exceção do atum 
rabilho. 

As capturas por unidade de esforço no período 
2004-2008 registaram uma descida no respeitante 
aos pequenos navios, aos navios de draga e aos 
navios que pescam com redes envolventes, mas 
permaneceram constantes para os arrastões e os 
palangreiros. Contudo, a utilização da capacidade 
foi superior nos arrastões demersais e de vara, 
em comparação com os semipelágicos. O 
equilíbrio entre possibilidades e capacidade de 
pesca deteriora-se progressivamente, 
designadamente para os cercadores e arrastões 
maiores. Contudo, desde 2008, melhorou o 
equilíbrio da frota artesanal e dos cercadores, mas 
piorou o dos arrastões. Os indicadores económicos 
evidenciaram um retrocesso em quase todos os 
segmentos. 
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0,8 Os relatórios 
suecos seguem as 
diretrizes desde 
2007. 

LI
T
U
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U
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IA
 

0,8 Os relatórios 
lituanos 
começaram a 
aplicar as 
diretrizes comuns 
em 2007. Não se 
retiraram 
conclusões sobre a 
adaptação da frota 
aos recursos 
disponíveis. 

O relatório de 
2008 evidenciou 
uma falta de 
coerência na 
segmentação da 
frota. 

40 % dos desembarques realiza-se na costa este. 
Porém, 60 % do respetivo valor é desembarcado 
na costa oeste, cerca de 30 % na costa sul e 
apenas 10 % na costa este. Os grandes arrastões 
pelágicos com mais de 24 metros de 
comprimento, os arrastões demersais com mais 
de 12 metros de comprimento e os navios com 
menos de 12 metros de comprimento que 
exercem a pesca com artes passivas representam 
a maior parte do valor em termos de 
desembarques. 

De acordo com os relatórios, determinadas 
unidades populacionais são alvo de sobrepesca e 
verifica-se uma situação de sobrecapacidade. A 
maioria da frota apresenta uma atividade muito 
fraca, sendo o seu rendimento económico pouco 
satisfatório. Em 2009, o indicador biológico 
revelou que três segmentos não operavam de 
forma sustentável, continuando a existir uma 
sobrecapacidade em vários segmentos. 

Em 2007, os valores dos indicadores sugeriam que 
a frota báltica evidenciava uma certa 
sobrecapacidade, à semelhança da frota do 
bacalhau em 2008, mas, em 2009, esta conseguiu 
restaurar o equilíbrio. Porém, a capacidade da 
frota que captura unidades populacionais 
pelágicas e salmão parece estar equilibrada com 
as possibilidades de pesca. Em 2009, os 
resultados económicos dos arrastões demersais do 
segmento da frota com 24 a 40 metros de 
comprimento melhoraram significativamente, 
graças à diminuição do número de navios. 

Em 2007, foram introduzidas 
quotas anuais para o segmento 
pelágico, o que conduziu a 
mudanças estruturais e a algumas 
reduções das capacidades. Em 
2009, tornaram-se direitos de 
pesca transferíveis. O esforço de 
pesca foi objeto de uma redução 
gradual, como consequência dos 
planos de gestão e/ou de 
recuperação. 

Para o período 2007-2013, estão 
previstas reduções da capacidade 
de até 50 % para o segmento 
demersal e de até 30 % para o 
segmento pelágico. O programa 
operacional do FEP dá prioridade à 
ajuda à demolição, tendo já sido 
realizadas campanhas de 
demolição no mar Báltico e no mar 
do Norte. Uma das campanhas 
visou a demolição de seis 
arrastões. Em 2008, a Suécia 
apresentou um plano de adaptação 
da pesca do bacalhau no Báltico. 
A Lituânia elaborou um plano de 
esforço de pesca para o período 
2008-2009. Este incluía a 
regulamentação das capacidades 
de pesca dos arrastões demersais 
no mar Báltico, e nas zonas da 
NAFO e da CPANE. Além disso, o 
respetivo programa operacional do 
FED para o período 2007-2013 
previa uma redução de 1,2 % da 
capacidade da frota de alto mar e 
de 44 % da capacidade da frota 
costeira. 
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0,7 Até 2009, os 
relatórios do 
Chipre não 
seguiram as 
diretrizes comuns. 

0,7 Os relatórios 
de Malta 
começaram a 
aplicar 
integralmente as 
diretrizes em 
2008. 

0,6 Os relatórios 
da Letónia só 
começaram a 
aplicar as 
diretrizes a partir 
de 2009. 

Só existem quotas 
para o atum 
rabilho. 

Existem indícios de sobrecapacidade nos arrastões 
demersais e, em menor grau, na frota artesanal. 

Praticamente metade da frota maltesa está 
inativa. A utilização das artes ativas e, sobretudo, 
dos arrastões apresentava uma tendência 
decrescente, enquanto a utilização das artes 
passivas era relativamente estável. O relatório 
constata que a situação dos recursos capturados 
pela frota de pesca de Malta não exige uma 
redução da capacidade de pesca. 

A Letónia constata 
que as suas 
pescas estão 
próximas do 
equilíbrio entre a 
capacidade da 
frota e as 
possibilidades de 
pesca. 

Os indicadores económicos e sociais revelam uma 
melhoria da eficácia económica da frota de pesca, 
que se deve ao número reduzido de navios. 

A utilização da capacidade é bastante baixa. Na 
frota do mar Báltico, as pescas mais abundantes 
de bacalhau, espadilha e arenque são realizadas 
por navios com mais de 24 metros de 
comprimento. Mais de metade das pescas de 
bacalhau foi efetuada por navios com 24 a 40 
metros. A Letónia entende que a capacidade do 
segmento do alto mar, que conta apenas com oito 
navios, é consentânea com as quotas disponíveis. 

A frota de pesca de Malta está dividida 
entre a frota a tempo inteiro e a frota 
a meio tempo. Também existem 
navios de recreio que, por não 
participarem na pesca comercial, não 
são abrangidos pelas normas da PCP. 
A frota é composta principalmente por 
navios da pequena pesca com menos 
de 12 metros de comprimento, que 
representam 99 % da frota. 

Não foi aplicado qualquer regime 
de ajustamento do esforço de 
pesca à frota maltesa. 

Desde 2004, foram demolidos 160 
navios com ajuda financeira. O 
mau estado das unidades 
populacionais de bacalhau, a 
deterioração dos navios e os 
crescentes custos de combustível 
incentivaram o recurso a prémios 
de demolição. Em certos casos, 
verificaram-se aumentos na 
capacidade total como resposta a 
decisões administrativas adotadas 
antes da adesão. Estão previstas 
demolições adicionais no segmento 
do mar Báltico e na frota artesanal 
mas há que frisar que estas 
reduções estão previstas há anos e 
não têm sido efetuadas. 

Em 2007, houve uma pequena 
redução da capacidade, mas em 2008 
verificou-se um aumento em função 
da alteração da classificação dos 
navios de pequenas dimensões, que 
passaram da categoria de navios de 
recreio para a categoria de navios 
profissionais. Ao longo de 2009, 
assistiu-se ao abate de navios de 
pesca com e sem ajudas públicas. 

Entre 2004 e 2006, o Chipre 
implementou um programa de 
demolição de navios polivalentes. 
Além disso, em 2006, o maior 
arrastão da frota cipriota (1/3 da 
sua capacidade) foi exportado para 
os Estados Unidos. Durante o 
período 2009-2010 a frota registou 
uma forte redução. É possível que 
se tenham equilibrado as 
possibilidades e a capacidade de 
pesca. 
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Os relatórios dos 
Países Baixos 
seguiram 
parcialmente as 
diretrizes, que se 
aplicaram 
sobretudo aos 
arrastões de varas 
e aos arrastões 
congeladores de 
pesca pelágica. 

Não eram 
consideradas 
adequadas para o 
segmento 
pelágico, 
orientado 
principalmente 
para a pesca em 
águas 
internacionais. 
Finalmente, em 
2009, as diretrizes 
foram aplicadas ao 
segmento dos 
arrastões de vara 
e ao dos arrastões 
congeladores de 
pesca pelágica. 

Em 2006, constatou-se que a capacidade da frota 
de cúteres dos Países Baixos não se adaptou ao 
decréscimo observado nas unidades populacionais 
de solha e de linguado. Em 2007, foi reconhecida 
a sobrecapacidade da frota de arrastões de vara 
cujo aumento resultou na substituição da 
capacidade retirada ao longo de 2006. Em 2009, 
os indicadores económicos e sociais pioraram em 
função dos preços reduzidos da solha e do 
linguado, bem como dos preços elevados do 
combustível, afigurando-se, assim, indispensável 
a melhoria da sua eficiência energética. Em 2010, 
esta situação passou a aplicar-se à frota pelágica. 

Em 2008, a frota de cúteres diminuiu 
consideravelmente em dimensão e 
esforço de pesca graças à aplicação de 
planos de gestão, à pesca com navios 
mais pequenos e à atracação 
temporária da maioria dos arrastões 
de vara devido ao preço elevado do 
combustível. Por conseguinte, a 
mortalidade por pesca das unidades 
populacionais de solha, linguado e 
bacalhau diminuiu consideravelmente. 
Os indicadores económicos e sociais 
também melhoraram relativamente a 
2007, sobretudo graças ao bom preço 
dos camarões. Além disso, uma 
quantidade significativa de pescadores 
começou a pescar com arrastões 
tradicionais, em detrimento dos 
arrastões de vara, devido ao menor 
consumo de combustível. 

Em 2009, os Países Baixos 
limitaram a capacidade dos navios 
com redes fixas, a qual tem vindo 
a aumentar constantemente ao 
longo dos últimos anos. Por 
conseguinte, a capacidade da frota 
e o esforço de pesca foram objeto 
de uma redução ligeira. A 
mortalidade por pesca das 
unidades populacionais de solha e 
linguado decresceu 
substancialmente, mas ainda não 
foi alcançado um equilíbrio. 

E
S

LO
V

É
N

IA
 

0,5 Os relatórios 
da Eslovénia 
seguiram 
parcialmente as 
diretrizes, 
argumentando 
que não é possível 
calcular o 
indicador 
biológico. 

A frota de pesca eslovena está 
atingida pela antiguidade dos navios e 
a obsolescência das artes, pela 
atividade de pesca sazonal, pelo 
tamanho reduzido da zona de pesca 
marítima (180 km²) e pela 
probabilidade elevada de as unidades 
populacionais de peixes continuarem a 
diminuir. Por força da incerteza, 
apenas se realizam investimentos no 
setor das pescas esloveno, mas, nos 
últimos anos, alguns navios no 
segmento de menos de 12 metros 
entraram para a frota. 

Estão previstas algumas atividades 
de demolição para o período de 
programação 2007-2013 do FEP. O 
plano de gestão, elaborado em 
conformidade com o disposto no 
regulamento relativo ao 
Mediterrâneo, incidirá no 
ajustamento da capacidade e na 
redução das atividades de arraste 
pelo fundo. Desde 2008, são 
envidados esforços no sentido de 
reduzir a quantidade de redes de 
arrasto. 
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A Polónia começou 
a observar, em 
2009, 
parcialmente as 
diretrizes comuns 
nos relatórios e, 
em 2010, passou 
a observá-las na 
totalmente. 
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As diretrizes são 
observadas desde 
2010. 

Não parece haver problemas para os navios com 
um comprimento inferior a 10 metros nem para os 
arrastões de fundo com 12 a 28 metros. Noutros 
segmentos existem riscos de desequilíbrio. 

Reduzida utilização da capacidade da frota 
artesanal e uma fraca rentabilidade dos arrastões 
com comprimento superior a 24 metros 

A frota de pesca polaca foi sujeita a 
uma redução gradual. À drástica 
redução da frota do Báltico, realizada 
em 2005 e 2006, seguiram-se outras 
reduções muito mais modestas com 
recurso a ajudas públicas. Parte da 
capacidade foi substituída por navios 
de grandes dimensões destinados à 
pesca em águas profundas, na 
sequência de decisões administrativas 
anteriores à adesão (coups parties). A 
redução do número de licenças 
especiais para a pesca do bacalhau em 
2009 foi conseguida através da 
exclusão de dois terços da frota do 
Báltico dessa atividade de pesca. 
Como resultado do programa de 
redução do esforço de pesca, entre 
2004 e 2008, o número de dias de 
pesca da frota do Báltico registou uma 
redução de 42 % e o número de dias 
de pesca dirigida ao bacalhau, 38 %. 
Foram efetuados abates em vários 
segmentos da frota com ajuda pública, 
sendo que a maioria resultou dos 
planos de recuperação da pescada do 
Sul ou do lagostim. Em 2008, 
procedeu-se à aprovação de um 
programa de abate para os navios 
licenciados para a pesca com 
ganchorra na zona sul, com o intuito 
de reduzir a dimensão da frota dessa 
zona. Porém, os resultados foram 
escassos. Em 2009, trinta e quatro 
navios construídos com ajuda pública 
entraram para a frota dos Açores. 

Os navios que operam na área de 
regulamentação da NAFO estão 
abrangidos pelo plano de 
recuperação do alabote da 
Gronelândia. Embora o número 
total de dias de pesca devesse 
registar uma redução de 50 % em 
comparação com os níveis de 
2003, em 2009 essa redução só 
atingiu os 31 %. Existem medidas 
nacionais de limitação do esforço 
de pesca no quadro da pesca de 
espécies em águas profundas. 
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As diretrizes são 
parcialmente 
aplicadas a alguns 
segmentos desde 
2010. Não inclui 
uma avaliação do 
equilíbrio entre a 
capacidade de 
frota e as 
possibilidades de 
pesca. 

0,1 Os relatórios 
incluíam 
indicadores 
propostos nas 
diretrizes em 
2008. Contudo, 
em 2009, o 
programa nacional 
de recolha de 
dados de pesca foi 
suspenso, e não 
são facultados 
indicadores 
biológicos e 
socioeconómicos. 

Na subzona geográfica 22-23, a utilização de 
redes envolventes-arrastantes de alar para bordo 
(12-24 metros) diminuiu substancialmente, ao 
passo que a utilização de navios costeiros (12-24 
metros) aumentou. O segmento dos cercadores 
com rede de cerco com retenida (12-24 metros), 
por seu turno, registou uma subutilização na 
subzona geográfica 20. 

A frota de pesca grega é 
constituída maioritariamente por 
navios de pesca costeiros que 
utilizam uma variedade de artes 
passivas. Em general, a redução 
progressiva da capacidade tem 
vindo a ser financiada com ajudas 
públicas. 

A gestão da frota é efetuada por 
segmentos definidos de acordo 
com o modelo do POP IV. 
Frequentemente, a redução da 
capacidade foi conseguida com 
ajudas públicas, embora algumas 
saídas tenham tido lugar por 
decisão administrativa motivada 
pela falta de atividade de pesca. Os 
planos de recuperação conduziram 
a reduções substanciais do esforço 
de pesca. O esforço de pesca do 
alabote na área de regulamentação 
da NAFO sofreu uma redução de 
84 %, sendo que o esforço para a 
pescada do Sul e o lagostim 
registou uma diminuição de 10 % 
ao ano. 
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0,0 As diretrizes 
não são 
observadas. 
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0,0 O relatório 
não segue as 
diretrizes nem 
inclui uma 
avaliação do 
equilíbrio entre a 
dimensão da frota 
e as possibilidades 
de pesca. 

O relatório 
constata que, em 
termos gerais, é 
possível 
considerar que a 
capacidade da 
frota finlandesa 
mantém um 
equilíbrio aceitável 
com os recursos 
da pesca. 

É alegado que as 
pescas incluídas 
nos planos de 
recuperação nas 
divisões CIEM VIa 
e VIIa são 
demasiado 
heterogéneas, 
dificultando a 
avaliação do 
impacto dos 
regimes de 
redução do 
esforço. 

A utilização das quotas é baixa para todas as 
espécies, salvo a espadilha e o bacalhau. 

Constatou que muitas das espécies alvo estavam A frota está dividida em cinco 
fora dos limites biológicos de segurança. As segmentos. Os mais importantes 
quotas e os desembarques estão a diminuir muito são o polivalente e o dos arrastões 
mais rapidamente do que a capacidade de pesca. pelágicos. 

Não obstante a redução da 
capacidade, o esforço de pesca 
global aumentou entre 2003 e 
2005, tendo-se estabilizado apenas 
em 2008 e 2009. O maior aumento 
do esforço de pesca verificou-se no 
segmento da pesca pelágica. A 
proibição das redes de deriva em 
2006 afetou a pesca do bacalhau e 
do salmão no alto mar. Por 
conseguinte, para o período 
2009-2010, foi introduzido um 
novo regime de redução da 
capacidade, que visa o segmento 
dos navios que pescam com artes 
passivas. 
A frota irlandesa está sujeita ao 
regime de redução do esforço de 
pesca adotado no âmbito do anexo 
II do regulamento relativo aos TAC 
e quotas e ao regime para as 
águas ocidentais. Sucederam-se 
vários programas de abate: a frota 
de pesca do verdinho, executado 
parcialmente, a frota de pesca de 
peixes brancos, ou a frota pelágica 
impulsionada pelo próprio setor. 
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0,0 O relatório 
não segue as 
diretrizes nem 
inclui uma 
avaliação do 
equilíbrio entre a 
dimensão da frota 
e as possibilidades 
de pesca 
atribuídas. 

Todavia, são 
incluídas outras 
informações que 
não são 
requeridas pelas 
diretrizes. Em 
2007, a 
apresentação do 
programa foi 
demasiado tardia. 
Em 2010, foram 
utilizados quatro 
indicadores 
alternativos. 

O relatório de 2010 conclui que existe um 
equilíbrio entre a capacidade e as possibilidades 
de pesca. 

A França implementou diferentes 
programas de abate. 

A
LE

M
A

N
H

A
 

0,0 As diretrizes 
não são 
observadas. 

Recorre a uma 
abordagem 
biológica 
qualitativa para 
determinar se as 
tendências de 
capacidade de 
cada segmento da 
frota estão 
equilibradas com 
as principais 
unidades 
populacionais. É 
indicada a 
ausência de rigor 
nos pareceres da 
CIEM e não são 
facultados mais 
pormenores. 

Ocasionalmente, regista-se a 
entrada de grandes arrastões que 
representam percentagens 
relativamente consideráveis da 
capacidade da frota alemã. 

A Alemanha não empreendeu 
ações de desenvolvimento da frota, 
dado que esta está adaptada às 
condições económicas 
estabelecidas pela PCP, bem como 
à limitada disponibilidade de 
recursos. A maior parte das 
reduções tiveram lugar nas frotas 
da pequena pesca e deveram-se, 
sobretudo, ao mau estado das 
unidades populacionais de 
arenque. 
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0,0 As diretrizes 
não são 
observadas. 

0,0 O Reino Unido 
não apresentou os 
relatórios relativos 
a 2007 e a 2010. 
As diretrizes não 
são observadas. 
Nos relatórios 
apresentados não 
incluíam uma 
avaliação do 
equilíbrio entre a 
frota e as 
possibilidades de 
pesca. 

Em 2010, foram 
facultados dados 
económicos. 
Observa que a 
frota opera de 
forma sustentável, 
dispondo de 
quantidades 
suficientes das 
diferentes 
espécies. 
Foram facultados 
outros dados 
técnicos, 
biológicos e 
socioeconómicos. 

De um modo geral, a frota é Existem planos de demolição para 
vetusta e está em mau estado o período de programação 
técnico. Dos 443 navios no ficheiro 200-2013 do FEP. Em 2008, 
da frota, 160 estavam ativos em procedeu-se à retirada de sete 
2009. Em 2008, houve seis navios da frota e, em 2009, de 
entradas na frota, sendo que em seis, sem o recurso a ajuda 
2009 houve onze. Em ambos os pública. A Roménia pretende 
casos, estas ocorreram com base manter um nível mínimo da sua 
numa decisão administrativa frota de pesca (minimum vitalis), 
anterior à adesão. estimado em 12-13 navios de 

pesca modernos e eficientes. 
O relatório de 2009 constata que a capacidade da 
frota do Reino Unido excede as possibilidades de 
pesca disponíveis. Em 2009, a frota inativa 
representava 11 % da arqueação total da frota 
registada e 17 % da sua potência. No Reino 
Unido, entende-se por frota costeira artesanal a 
frota com comprimentos inferiores a 10 metros. 
Esta frota apresenta um desequilíbrio entre a 
capacidade e a quota disponível. 

A frota está sujeita ao regime de 
esforço aplicável às águas 
ocidentais e às espécies de águas 
profundas. Em 2000-2009, todos 
os segmentos de frota, com 
exceção dos que utilizam nassas e 
armadilhas, reduziram a 
capacidade. Durante esse período, 
os planos de recuperação do 
bacalhau e do linguado 
contribuíram para uma redução do 
esforço de pesca, sobretudo nos 
navios com mais de 10 metros. O 
aumento dos preços dos 
combustíveis e o programa de 
demolição de 2007 também 
conduziram à redução do esforço. 
Em 2009, foi introduzido um 
sistema de limitação das licenças 
de pesca. 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios anuais dos Estados-Membros sobre o equilíbrio entre a capacidade da frota e as possibilidades de pesca. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

ANEXO 3. Síntese dos principais resultados económicos 
das frotas de pesca europeia25 

 (BE) Bélgica: 
 A maior parte da frota é composta por arrastões de varas e o linguado 

representa 75 % do valor das capturas. 
 Os resultados económicos melhoraram entre 2006 e 2008, mas são muito 

sensíveis às subidas dos preços dos combustíveis.  
 O segmento de 24 a 40 metros alcançou o limiar de rentabilidade, mas o 

segmento de 12 a 24 metros continua a registar perdas. 
 (CY) Chipre: 
 A frota com menos de 12 metros de cumprimento com artes passivas reduziu 

o número de dias no mar, mas não há informações sobre os preços e os 
outros indicadores económicos. 

 Os arrastões demersais e os cercadores de 12 a 24 metros começaram a 
registar perdas a partir de 2007. 

 (DE) Alemanha: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao camarão negro, ao 

bacalhau, ao alabote da Gronelândia, aos mexilhões e ao escamudo. 
 Toda a frota obtinha uma rentabilidade crescente até 2008, ano em que 

começou a registar perdas. 
 A frota de arrastões demersais e cercadores de 12 a 24 metros, que obteve 

resultados económicos negativos até 2004, é agora rentável devido à subida 
do valor das capturas de lagostim e camarão negro. 

 (DK) Dinamarca: 
 A frota registou uma redução substancial a partir 2003, no seguimento de 

uma mudança na gestão para um sistema de direitos de pesca transferíveis. 
 As espécies que representam a maior parte do valor das capturas são o 

bacalhau, o arenque, o lagostim e a galeota, mas esta última representa a 
maior quantidade das capturas. 

 Desde 2005 que a frota dinamarquesa oscila em torno do limiar de 
rentabilidade, refletindo a evolução dos arrastões demersais e cercadores de 
24 a 40 metros. 

 A frota polivalente de 12 a 24 metros de comprimento apresentou resultados 
económicos ligeiramente melhores, mas também foi afetada pelo aumento 
dos preços dos combustíveis. 

 (ES) Espanha: 
 Espanha não forneceu informações sobre a rentabilidade das frotas, ainda 

que os arrastões pelágicos e os cercadores com um comprimento superior a 
40 metros pareçam ter melhores resultados que os arrastões demersais e os 
cercadores com 24 a 40 metros de comprimento. 

  (EE) Estónia: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao camarão, ainda que em 

termos de quantidade as principais espécies sejam os pequenos pelágicos, o 
arenque e a espadilha. 

 Tanto os arrastões demersais de 24 a 40 metros como a frota de arte passiva 
com um comprimento inferior a 12 metros registaram lucros. 

 (FI) Finlândia: 

25 Resumo do Relatório económico anual de 2010 sobre a frota de pesca europeia (REA 
2010). 
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Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão

 A maior parte do valor das capturas corresponde a pequenos pelágicos, 
arenque e espadilha e, em menor medida, bacalhau e picão verde. 

 No conjunto, a frota finlandesa apresenta pequenos lucros. 
 Os arrastões demersais e cercadores de 24 a 40 metros, bem como os 

arrastões pelágicos e cercadores de 12 a 24 metros obtiveram resultados 
económicos negativos até 2004. A partir de 2005, os resultados passaram a 
ser positivos, e os lucros registaram uma subida em 2007. 

 (FR) França: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao tamboril, ao linguado, às 

vieiras, à pescada e ao robalo. 
 A frota francesa entrou em perdas em 2008. 
 A frota de arrastões demersais e cercadores de 12 a 24 metros está próxima 

do limiar de rentabilidade desde 2002, tendo registado perdas em 2008. 
 A frota com menos de 12 metros que utiliza redes fixas e de deriva obtém 

alguns lucros.  
 (UK) Reino Unido: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao lagostim, à sarda, ao 

tamboril, à arinca e às vieiras.  
 A rentabilidade tem vindo a crescer, mas com valores moderados. Esta 

tendência está também presente nos diferentes segmentos, ainda que a 
rentabilidade dos arrastões demersais e cercadores de 24 a 40 metros tenha 
sofrido uma quebra em 2008. 

  (GR) Grécia: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde à pescada, aos salmonetes, 

ao biqueirão e ao peixe-espada. 
 Não existem dados posteriores a 2006. Até então, a frota apresentava 

resultados positivos e com tendência para subirem. 
 (IE) Irlanda: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde à sarda, ao lagostim, ao 

arenque e à espadilha. 
 Os últimos dados disponíveis dizem respeito a 2007. Os resultados 

económicos apresentavam valores positivos tanto em 2007 como em 2006. 
 (IT) Itália: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde à pescada, ao biqueirão, à 

gamba branca, ao lagostim e ao choco. 
 Apesar de estar em queda, a rentabilidade da frota continua a ser positiva. A 

erosão da rentabilidade é menos acentuada nos arrastões demersais e 
cercadores de 12 a 24 metros do que na frota polivalente com artes passivas 
e com um comprimento inferior a 12 metros. 

  (LT) Lituânia: 
 Salvo o bacalhau, a maior parte do valor das capturas corresponde a 

pequenos pelágicos. Entre estes, os mais relevantes são os carapaus e, com 
uma grande diferença, as sardinhas e as cavalas, e, em menor medida, a 
espadilha. 

 Os resultados económicos dos arrastões demersais e cercadores de 24 a 40 
metros têm vindo a deteriorar-se e, depois de terem passado para valores 
negativos em 2007, registaram uma ligeira recuperação em 2008. 

 A rentabilidade dos navios com um comprimento inferior a 12 metros com 
artes passivas mantém-se ligeiramente acima do limiar de rentabilidade. 
Desceu entre 2004 e 2006, subiu em 2007 e sofreu uma quebra muito ligeira 
em 2008. 

 (LV) Letónia: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde à espadilha, ao bacalhau e 

ao arenque. 
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A sobrecapacidade de pesca na reforma da política comum das pescas 

 A Letónia não faculta informações sobre os ganhos ou perdas, mas os 
resultados económicos dos arrastões pelágicos e cercadores de 24 a 40 
metros registaram uma melhoria. Os outros navios desta classe de 
comprimento que utilizavam redes de emalhar mantiveram resultados 
económicos estáveis. 

  (MT) Malta: 
 Os últimos dados correspondem a 2007. 
 A maior parte do valor das capturas corresponde aos grandes pelágicos, 

atum rabilho e peixe-espada, apesar de o doirado também ser importante. O 
rascasso-vermelho e os camarões desempenham um papel menos relevante. 

 A rentabilidade é negativa, ainda que apresente oscilações. 
 (NL) Países Baixos: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao linguado e, em menor 

medida, ao camarão negro, à solha e ao carapau. 
 A rentabilidade do conjunto da frota oscila em torno do limiar de 

rentabilidade, refletindo os resultados dos arrastões de varas com um 
comprimento superior a 40 metros. Os arrastões pelágicos e cercadores com 
mais de 40 metros também se encontram na mesma situação. 

 (PL) Polónia: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao bacalhau, à espadilha, 

ao arenque, aos peixes chatos e à perca. 
 A rentabilidade apenas apresentou valores verdadeiramente positivos em 

2006 e 2007, refletindo os resultados dos arrastões pelágicos e cercadores 
de 24 a 40 metros. 

 A frota de navios com um comprimento inferior a 12 metros e artes passivas 
manteve uma rentabilidade positiva e crescente, ainda que tenha sofrido 
uma quebra em 2008. 

 (PT) Portugal: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde à sardinha, aos polvos, ao 

bacalhau, ao cantarilho e à gamba branca. 
 A frota polivalente com um comprimento inferior a 12 metros e artes 

passivas apresentava uma ligeira rentabilidade com um acentuado pico em 
2006. 

 Os arrastões demersais e cercadores de 24 a 40 metros apresentam 
resultados económicos decrescentes, com um pico em 2005. 

 (SI) Eslovénia: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao biqueirão, à sardinha, ao 

badejo, à lula e ao salmonete. 
 A rentabilidade é ligeiramente positiva, mas a frota com menos de 12 metros 

que utiliza redes de emalhar fixas ou de deriva passou a registar resultados 
negativos em 2008. 

 (SE) Suécia: 
 A maior parte do valor das capturas corresponde ao lagostim, aos camarões, 

ao bacalhau e à espadilha. 
 A rentabilidade é ligeiramente positiva mas apresenta uma tendência 

decrescente, apesar da pequena recuperação em 2008. 
 A rentabilidade dos arrastões demersais e cercadores de 24 a 40 metros 

desceu para valores negativos em 2006 e, posteriormente, manteve-se no 
limiar de rentabilidade. 

 Os arrastões pelágicos e cercadores com mais de 40 metros seguiram a 
mesma evolução, mas em 2007 e 2008 registaram uma rentabilidade 
positiva. 

79
 



 



 




	1. SÍNTESE
	2.  INTRODUÇÃO 
	3. A PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE DE PESCA
	4. A CAPACIDADE DE PESCA
	5. A GESTÃO DA FROTA DE PESCA COMUNITÁRIA 
	6. A SOBRECAPACIDADE DE PESCA
	6.1 Os recursos sobreexplorados
	6.2 A subutilização da capacidade pesqueira
	6.3 A falta de rentabilidade das frotas
	6.4 Síntese dos indícios de existência de sobrecapacidade de pesca

	7. CONCLUSÕES

