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CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HALIÊUTICOS

A conservação dos recursos haliêuticos envolve a necessidade de assegurar uma exploração
sustentável em termos ambientais desses mesmos recursos e a viabilidade a longo prazo do
sector. Com vista à consecução deste objetivo, várias normas europeias regulam o acesso às
águas da União, a atribuição e a utilização dos recursos, os totais admissíveis de captura, as
limitações do esforço de pesca, para além de outras medidas técnicas.

BASE JURÍDICA

Artigos 38.º a 43.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

O principal objetivo é garantir a viabilidade a longo prazo do sector através da exploração
sustentável dos recursos.

REALIZAÇÕES

A. Princípios básicos que regem o acesso às águas e aos recursos
1. Acesso às águas da União
a. O princípio da igualdade de acesso
O princípio geral estipula a igualdade de acesso dos navios de pesca da UE às águas e aos
recursos de toda a União.
b. Restrições na zona das 12 milhas
As zonas costeiras constituem uma exceção (até às 12 milhas náuticas) ao princípio de igualdade
de acesso às águas da UE. Os Estados-Membros podem conservar direitos de pesca exclusivos
nestas zonas. Esta derrogação tem por base a necessidade de preservar as zonas mais sensíveis
limitando o esforço de pesca e protegendo as atividades de pesca tradicional de que depende
o desenvolvimento social e económico de determinadas comunidades costeiras. As medidas
que estabelecem as condições de acesso às águas e aos recursos são adotadas com base nas
informações disponíveis de caráter biológico, socioeconómico e técnico. Esta restrição foi
prolongada até ao final de 2014 pelo Regulamento (CE) n.o 1152/2012.
c. Restrições de acesso para além da zona das 12 milhas
A Comissão publicou em 2005 uma Comunicação (COM(2005)0422) sobre a revisão de certas
restrições de acesso no âmbito da política comum da pesca, ou PCP (Shetland Box e box da
solha). A Comunicação é uma resposta à obrigação de avaliar a justificação das restrições de
acesso às águas e aos recursos situados fora da zona das 12 milhas. O acantoamento de Shetland
(Shetland Box) foi instituído para controlar o acesso a espécies de particular importância na
região e biologicamente sensíveis, enquanto o acantoamento da solha foi criado para reduzir o

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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nível de devoluções ao mar de peixes-chatos, em especial nas pescarias do Mar do Norte. Em
virtude da comunicação supracitada, o acantoamento de Shetland continuará a beneficiar das
medidas de restrição de acesso durante mais três anos. Em contrapartida, não foi fixada qualquer
data para o acantonamento da solha, tendo em conta as incertezas que reinam quanto à duração
e ao âmbito do estudo solicitado.
2. Atribuição de recursos e exploração sustentável
a. O princípio da estabilidade relativa
As oportunidades de pesca são distribuídas entre os Estados-Membros de modo a garantir
a estabilidade relativa das atividades de pesca de cada Estado-Membro para cada unidade
populacional em causa. Este princípio da estabilidade relativa, baseado sobretudo em níveis
de captura históricos, implica a manutenção de uma percentagem fixa do esforço de pesca
autorizado relativamente às principais espécies comerciais para cada Estado-Membro. A longo
prazo, o esforço de pesca deve ser globalmente estável, atendendo à importância de manter as
atividades e regiões de pesca tradicionais que mais dependem das atividades haliêuticas.
b. Exploração sustentável
A conservação dos recursos através do ajustamento da capacidade de pesca às possibilidades
de captura constitui uma das prioridades da PCP. Para alcançar uma exploração sustentável,
as unidades populacionais de peixe têm de ser geridas segundo o princípio do nível de
rendimento máximo sustentável (RMS). Para este efeito, a PCP baseia as suas decisões no
melhor aconselhamento científico disponível e rege-se por uma abordagem de precaução,
segundo a qual a ausência de informação científica suficiente não pode justificar o adiamento ou
a não adoção de medidas de conservação de espécies. A exploração sustentável implica também
a aplicação progressiva da abordagem baseada nos ecossistemas à gestão da pesca.
B. Conservação dos recursos haliêuticos
1. Totais admissíveis das capturas e limitações do esforço de pesca
a. Limitação das capturas
Os totais admissíveis das capturas (TAC), baseados nos pareceres científicos do Conselho
Internacional de Exploração do Mar (CIEM) e do Comité Científico, Técnico e Económico
da Pesca (CCTEP), continuam a ser calculados anualmente em relação à maioria das unidades
populacionais, de modo a poderem ser reajustados em função da evolução das unidades
populacionais. Todavia, no âmbito da gestão plurianual dos recursos, serão mais estáveis e
permitirão aos pescadores um melhor planeamento das suas atividades.
b. Limitação do esforço de pesca
Estas medidas podem ser aplicadas como parte integrante dos planos de recuperação das
unidades populacionais em risco. Consistirão, por exemplo, em autorizar um determinado
número de dias de pesca por mês. Este número pode variar em função das artes utilizadas, da
zona de pesca visitada (com base nas subdivisões do CIEM), da espécie em causa, do estado
da população e/ou eventualmente da potência do navio. Tendo em vista garantir uma maior
flexibilidade, os Estados-Membros podem repartir estes dias entre as várias unidades da sua
frota.
c. Medidas técnicas
Em termos gerais, visam evitar capturas de juvenis, de espécies não comerciais e de outros
animais marinhos. São determinadas em função da espécie em causa e das espécies associadas
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(no caso de pescas mistas), da zona de exploração e do tipo de artes utilizadas. As medidas
técnicas mais correntes referem-se:
— às artes de pesca, ao estabelecimento de uma malhagem mínima para as redes, à sua

estrutura e ao seu número a bordo;

— à composição e ao limite das capturas acidentais e acessórias a bordo;

— à utilização de artes de pesca seletivas para reduzir o impacto das atividades de pesca nos
ecossistemas marinhos e nas espécies não visadas;

— às delimitações de zonas e períodos em que as atividades de pesca são proibidas ou
restringidas, nomeadamente para a proteção das zonas de desova e alevinagem;

— ao estabelecimento de uma dimensão mínima para as espécies que podem mantidas a bordo
e/ou desembarcadas.

Em caso de ameaça grave à conservação dos recursos aquáticos vivos ou aos ecossistemas
marinhos, gerada por atividades de pesca e requerendo uma ação imediata, a Comissão e
os Estados-Membros (ou estes últimos, por iniciativa própria) podem adotar medidas de
emergência para proteger as unidades populacionais e restabelecer o equilíbrio dos ecossistemas
marinhos em perigo.
Os Estados-Membros podem, a título alternativo, adotar medidas de conservação e gestão
aplicáveis a todos os navios de pesca dentro da respetiva zona de 12 milhas, desde que
essas medidas não sejam discriminatórias e tenham sido objeto de uma consulta prévia à
Comissão, aos outros Estados-Membros afetados e ao conselho consultivo regional (CCR)
competente. Além disso, os Estados-Membros apenas podem aplicar medidas mais estritas do
que a legislação da UE aos navios de pesca que arvorem pavilhão nacional e em águas que se
encontrem sob a sua soberania ou jurisdição.
Por último, cumpre mencionar que os projetos de pesca experimental servem para promover a
conservação e o estudo de técnicas de pesca seletivas a implementar.
2. Estratégia a longo prazo para a gestão dos recursos haliêuticos
Os planos plurianuais de gestão das unidades populacionais procuram manter o volume das
unidades populacionais dentro de limites biológicos seguros. Estes planos preveem capturas
máximas e uma série de medidas técnicas, que têm em conta as características de cada unidade
populacional e da pesca (espécie em causa, artes utilizadas, estado das unidades populacionais
em questão), bem como o impacto económico das medidas nas pescas em questão.
Serão executados planos plurianuais de recuperação das unidades populacionais para as
populações de peixes em perigo. Baseiam-se em pareceres científicos e apontam limites ao
esforço de pesca (isto é, o número de dias que os navios estão no mar). Asseguram que «o
impacto das atividades de pesca nos ecossistemas marinhos se mantenha a níveis sustentáveis».
3. Gestão da frota
A gestão da frota constitui uma forma de ajustar a capacidade de pesca de modo a criar um
equilíbrio estável e duradouro entre esta capacidade e as possibilidades de pesca. Há alguns
meios a que é possível recorrer para alcançar este objetivo:
— determinação do número e do tipo de navios de pesca autorizados a pescar (por exemplo,

licenças de pesca);

— utilização do registo da frota para controlar e vigiar a capacidade de pesca;

— sistemas de entrada/saída e redução da capacidade global;
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— redução do esforço de pesca e determinação de níveis de referência;

— estabelecimento de uma dimensão mínima para as espécies que podem mantidas a bordo
e/ou desembarcadas;

— instrumentos do Fundo Europeu das Pescas (FEP) a fim de ajustar a capacidade de pesca.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu (PE) desde sempre tem manifestado o seu empenho no respeito dos
princípios da precaução e da sustentabilidade dos recursos. As alterações propostas pela
Comissão das Pescas do Parlamento aos planos de gestão e de reconstituição das populações
de peixe foram aceites em maior escala relativamente aos regulamentos que foram sujeitos a
revisão mais recentemente. Por exemplo, nenhuma das propostas de alteração do PE relativas
ao plano para o bacalhau (2004) foi adotada. No entanto, algumas delas foram incorporadas
(pelo menos em parte) no plano de 2008 para o bacalhau, para o qual 80 % das alterações do
PE foram aceites na íntegra ou em parte. Uma situação semelhante ocorreu com os planos para
o atum-rabilho de 2007 e de 2009.
A revisão do plano de recuperação do bacalhau, de 2008, foi a que sofreu o maior número de
modificações entre as fases de proposta e de adoção. As alterações introduzidas no plano para
o arenque da Escócia eram menos importantes. A maior parte das alterações dizia respeito às
medidas de controlo do esforço. Dos doze planos examinados desde 2002, sete deles viram
suprimidas passagens consideráveis do seu capítulo consagrado à limitação do esforço. Trata-
se dos planos seguintes: 1) bacalhau 2004, 2) pescada do Norte, 3) pescada do Sul e lagostim,
4) linguado do golfo da Gasconha, 5) linguado da Mancha ocidental, 6) solha e linguado do
mar do Norte e 7) bacalhau do Báltico. Originalmente, estes planos continham um capítulo que
retomava uma série de disposições (oito artigos), com vista a utilizar os quilowatts-dias (kw-
dias) para regulamentar o esforço de pesca e criar uma base de dados e uma lista de navios
para alimentá-la. Este capítulo foi suprimido na íntegra, inicialmente no plano de 2004 para
o bacalhau e, mais tarde, em cada um dos outros planos que continham esse capítulo, pois
considerava-se que esta medida teria efeitos discriminatórios sobre os Estados-Membros que
possuíssem vastas frotas de captura de bacalhau relativamente aos Estados para os quais o
bacalhau é uma mera captura acessória. Em lugar do capítulo suprimido, foi introduzida em
cada plano uma série de disposições com o objetivo de limitar o esforço, o que gerou uma
aproximação variável e complexa da limitação do esforço. O sistema adotado para o plano de
2004 para o bacalhau (dias no mar por arte) não conseguiu, à partida, reduzir o esforço de pesca,
tendo sido substituído, no regulamento de 2008, por um regime de limitação do total de kw-
dias por frota, que tinha em conta, especificamente, o impacto de cada frota na mortalidade do
bacalhau.
Em 6 de julho de 2016, o Parlamento e o Conselho adotaram o Regulamento (UE) 2016/1139
que estabelece um plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, de arenque
e de espadilha do mar Báltico. Esta nova abordagem regional tem em conta fortes interações
biológicas existentes e define um plano de pesca multiespécies que atente à dinâmica entre as
unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha, bem como as capturas acessórias nas
pescarias dessas unidades populacionais, a saber, as unidades populacionais de solha, solha-das-
pedras, pregado e rodovalho do mar Báltico.
Também para a pescada do Sul e o lagostim foi introduzido no plano um grande número de
alterações, nomeadamente em matéria de meios de limitação do esforço e de inspeção, de
acompanhamento e de controlo, a maioria das quais propostas pelo PE. Foram introduzidas
alterações significativas que reforçam o plano relativo ao atum-rabilho, na sequência dos
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comentários do PE e do Conselho, entre as quais a obrigação de os Estados-Membros disporem
de planos de pesca.
Uma das principais alterações entre a proposta relativa à enguia europeia e o regulamento
adotado foi a supressão dos períodos de defeso sazonais da pesca. Foi dada mais relevância aos
planos de gestão da enguia que poderiam incluir o defeso como um possível instrumento de
gestão, entre outros. A Comissão das Pescas do PE opôs-se aos encerramentos sazonais e propôs
que o esforço de pesca fosse reduzido para metade. Contudo, estas medidas de diminuição do
esforço só serão aplicadas caso não seja aprovado um plano de gestão da enguia.
No que diz respeito à pesca de unidades populacionais de profundidade, o PE está empenhado
em melhorar a respetiva utilização, bem como a proteção dos ecossistemas de profundidade.
Em 30 de Junho de 2016, o PE e o Conselho chegaram a acordo quanto à necessidade de
proceder à revisão das normas em vigor definidas em 2002 pelo Regulamento do Conselho
(CE) 2347/2002. O objetivo é a instituição de um regime revisto para a pesca de espécies de
profundidade na UE e nas águas externas do Atlântico Centro-Este.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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