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RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE PESCAS

No intuito de promover os quadros jurídico, ambiental, económico e social para a pesca
sustentável, de obter acesso às principais zonas de pesca do mundo ou de promover regimes
de acompanhamento, controlo e vigilância para combater a pesca ilegal, a União Europeia
celebrou mais de 20 acordos de pesca internacionais. A União Europeia celebra acordos
bilaterais, tais como acordos de parceria e no domínio da pesa sustentável, ou acordos
multilaterais, como sejam acordos com organizações regionais de pesca e convenções
internacionais.

BASE JURÍDICA

Artigos 38.º a 43.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). O Tratado
de Lisboa prevê que os acordos de pesca internacionais sejam ratificados pelo Conselho após
obter a aprovação do Parlamento (artigo 218.º, n.º 6, alínea a), do TFUE).

OBJETIVOS

— Assegurar o acesso adequado da União Europeia aos principais recursos e zonas de pesca
do mundo;

— Reforçar a cooperação bilateral e regional;

— Garantir o abastecimento de peixe ao mercado europeu e criar emprego;

— Contribuir para o desenvolvimento sustentável das pescas a nível mundial;

— Combater as práticas de pesca destrutivas;

— Melhorar a investigação científica e a recolha de dados;

— Combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN);

— Reforçar as atividades de controlo e inspeção por parte das organizações regionais de gestão
das pescas (ORGP).

REALIZAÇÕES

A. Papel e importância
1. Fundamentos
Os acordos de pesca bilaterais e multilaterais tornaram-se necessários devido ao estabelecimento
de zonas económicas exclusivas (ZEE) de 200 milhas náuticas em meados da década de 1970.
Posteriormente, as Nações Unidas adotaram a Convenção sobre o Direito do Mar (CNUDM), em
1982, que pretendia ser uma Constituição para os Oceanos e reconhecia o direito de os Estados
costeiros controlarem as capturas de peixe nas águas adjacentes. Embora apenas ocupem 35% da
superfície total dos mares, as ZEE abrigam 90 % das reservas haliêuticas mundiais. A CNUDM
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regula não só as ZEE, mas também o alto mar e incentiva os Estados a cooperarem entre si
na conservação e gestão dos recursos marinhos vivos no alto mar através da criação de ORGP.
Consequentemente, surgiu a necessidade de os países com frotas de grande pesca celebrarem
acordos internacionais e/ou outros acordos para poderem aceder aos recursos haliêuticos das
ZEE dos países terceiros ou do alto mar abrangido por uma ORGP.
2. Investimento financeiro e benefícios para a frota comunitária
O orçamento consagrado aos acordos internacionais de pesca passou de 5 milhões de euros em
1981 para cerca de 300 milhões de euros em 1997 (0,31 % do orçamento comunitário total e
quase 30 % dos recursos afetados ao setor das pescas). No decurso dos últimos anos, a verba
destinada aos acordos de pesca foi de cerca de 150 milhões de euros. O orçamento para 2013 era
de 144,23 milhões de euros. Os acordos internacionais proporcionam emprego direto a cerca de
30 000 pessoas e geram uma considerável atividade económica em setores e regiões fortemente
dependentes da pesca. Atualmente, o acordo mais importante tanto em termos de contrapartida
financeira como de direitos de acesso é o acordo a assinar com a Mauritânia, que dispõe de uma
dotação anual de 70 milhões de euros e concede acesso a cerca de 175 navios europeus.
3. Extensão geográfica
Em 2011, estavam em vigor 24 acordos de pesca celebrados com Estados costeiros em África
(14), no Pacífico (6) e nos países nórdicos (Noruega, Islândia, Ilhas Faroé e Gronelândia). Em
2015, estavam em vigor 21 acordos. No que se refere à pesca em alto mar, a frota da UE opera
no Atlântico, no Mediterrâneo, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico e na Antártida, através
de acordos celebrados com as ORGP responsáveis por essas zonas.
B. Tipos de acordos de pesca
1. Acordos de pesca bilaterais
a. Acordos de parceria no domínio da pesca (APP)
Os APP são fruto da reforma de 2002 da política comum das pescas e da cimeira de Joanesburgo
sobre o desenvolvimento sustentável. Tendo sido adotados pelas Conclusões 11485/1/04 do
Conselho sobre a comunicação da Comissão relativa a um quadro integrado para acordos de
parceria no domínio da pesca com países terceiros, estes acordos proporcionam um mecanismo
que permite à UE disponibilizar apoio financeiro e técnico destinado, em particular, ao
desenvolvimento dos países parceiros meridionais em troca de direitos de pesca. Os acordos
são em benefício mútuo. A ideia subjacente consiste em associar-se ao país terceiro tendo em
vista o desenvolvimento de uma pesca sustentável e responsável e a valorização dos produtos
da pesca. Os APP pretendem também garantir a coerência com outras políticas em domínios
como a cooperação para o desenvolvimento, o ambiente, o comércio e a saúde. Todos os APP
integram um acordo de pesca e um protocolo (que define, por exemplo, as condições do acordo).
Ao abrigo destes acordos, a frota da UE obtém direitos de acesso aos excedentes de pesca nas
ZEE da maioria dos países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e também da Gronelândia.
Os termos financeiros baseiam-se num montante fixo pago pela União e em taxas pagas pelos
armadores. A contribuição financeira da UE justifica-se pelo interesse mútuo de ambas as
partes em investir numa política de pesca sustentável e não é apenas um mero pagamento pelos
direitos de acesso. Nos termos das atuais regras da Organização Mundial do Comércio (OMC),
estes acordos não são considerados subvenções. Estas contribuições cobrem essencialmente
as despesas associadas aos custos de gestão, à avaliação científica dos recursos haliêuticos, à
gestão das pescas, ao controlo e à monitorização das atividades de pesca, bem como as despesas
para o acompanhamento e a avaliação de uma política sustentável no domínio das pescas. No
final de 2007, acabaram as preferências comerciais unilaterais que a UE concedeu aos países
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ACP ao abrigo do Acordo de Cotonu (e que foram autorizadas pela OMC). Em 1 de janeiro
de 2008, foi introduzido um novo regime intitulado «Acordos de Parceria Económica» (APE),
que se concentra sobretudo nos aspetos comerciais (por exemplo, regras de origem, acesso ao
mercado e normas sanitárias e fitossanitárias). Os APP são particularmente importantes para a
pesca do atum (Cabo Verde, Comores, Costa do Marfim, Gabão, Quiribati, Madagáscar, Ilha
Maurícia, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Seicheles e Ilhas Salomão). Outros acordos para
a pesca mista encontram-se em vigor com a Gronelândia, Marrocos e a Mauritânia. A duração
dos protocolos varia, segundo o país, de 2 a 6 anos. Existem acordos com outros países ainda
em vigor, não obstante estes últimos terem suspendido os protocolos por razões diversas ou não
terem qualquer protocolo (Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Gâmbia, Micronésia e Senegal). Em
2013, a PCP revista introduziu os acordos de parceria no domínio da pesca sustentável (APPS)
com países terceiros. Esses acordos preveem o acesso a recursos num ambiente regulamentado,
em conformidade com os interesses da frota da União, em troca de uma contribuição financeira
e de apoio técnico que deverão melhorar a eficácia da recolha de dados, da monitorização, do
controlo e da vigilância.
Atualmente a UE possui 13 APP com protocolos atuais com países parceiros do Atlântico
Leste (Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Guiné-Bissau, Libéria, Mauritânia, Marrocos,
São Tomé e Príncipe e Senegal) e do Índico do Sudeste (Comores, Ilha Maurícia, Madagáscar
e Seicheles). Essencialmente existem dois tipos de APP: nove relativos apenas a espécies de
grandes pelágicos e quatro vistos como acordos mistos (relativos tanto a espécies não pelágicas
como a espécies pelágicas, incluindo o atum).
b. Acordos de reciprocidade
Estes acordos envolvem uma troca de oportunidades de pesca entre as frotas da UE e as
frotas dos países terceiros, dando origem a uma gestão conjunta de muitas das unidades
populacionais partilhadas. A referência utilizada para garantir uma troca equitativa é o
«equivalente bacalhau» (uma tonelada de bacalhau equivale a x toneladas de uma outra espécie
que seja objeto da troca). Estes acordos visam sobretudo espécies «industriais» (utilizadas
principalmente no fabrico de farinhas de peixe), que representam mais de 70 % do peso dos
desembarques. A principal espécie em termos de valor é o bacalhau. A Dinamarca, com 82 %
das capturas, é o maior produtor. A Alemanha, o Reino Unido e a Suécia partilham 15 % do
volume. Foram celebrados acordos deste tipo com a Noruega (representando mais de 70 % das
quotas concedias à UE), as Ilhas Faroé e a Islândia.
Atualmente a UE possui um APP com a Gronelândia, que apoia quase 40 % da pesca da UE na
Noruega e nas ilhas Faroé através duma troca de quotas anual equilibrada decorrente do APP.
2. Acordos multilaterais
a. Acordos com ORGP
O objetivo destes acordos consiste em reforçar a cooperação regional a fim de garantir
a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos no alto mar e das
unidades populacionais de peixes transzonais. Prosseguem ainda outro objetivo importante,
designadamente o de impedir a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. As ORGP
assumem diversas formas: algumas foram criadas sob a égide da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e outras de forma independente; algumas
gerem os recursos biológicos numa determinada zona, enquanto outras se concentram numa
unidade populacional ou em grupos de unidades populacionais. Algumas limitam a sua
intervenção ao alto mar, outras às ZEE e outras intervêm em ambas as áreas. Quando a Comissão
enceta negociações com as ORGP, concentra-se em dois aspetos: a adesão à organização (como
parte contratante ou como observador) e a definição de regulamentos que transpõem para a
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legislação da UE as medidas de conservação e de gestão adotadas pelas organizações. As ORGP
geralmente criam comissões encarregadas de organizar estudos de caráter científico, publicar
os respetivos resultados e recomendar medidas de gestão das unidades populacionais. As suas
recomendações podem não passar disso mesmo ou, pelo contrário, tornar-se obrigatórias caso
não tenham sido levantadas objeções dentro de um prazo determinado. Regra geral, preveem
as seguintes medidas:
— Limitação das capturas através da fixação de uma quota global ou de quotas nacionais;

— Instauração de zonas ou de períodos em que a pesca é proibida;

— Proibição ou regulamentação das artes de pesca.

As ORGP intervêm também, de forma muito ativa, na fixação de medidas para o controlo e a
monitorização das atividades de pesca, tais como a adoção de sistemas de inspeção conjuntos
na Comissão das Pescas do Atlântico do Nordeste (NEAFC), na Organização das Pescarias
do Noroeste do Atlântico (NAFO) e na Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora
Marinhas da Antártida (CCAMLR), uma organização de conservação. A UE é parte contratante
nas seguintes organizações: NAFO, NEAFC, NASCO (Organização para a Conservação do
Salmão no Atlântico Norte), ICCAT (Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos
do Atlântico), CECAF (Comité das Pescas para o Atlântico Centro-Este), WECAFC (Comissão
das Pescas do Atlântico Centro-Oeste), SEAFO (Organização das Pescarias do Atlântico do
Sudeste), IOTC (Comissão do Atum do Oceano Índico), IATTC (Comissão Interamericana
do Atum Tropical), SIOFA (Acordo de Pescas do Oceano Índico do Sul), GFCM (Comissão
Geral das Pescas do Mediterrâneo), WCPFC (Comissão para a Conservação e Gestão das
Populações de Peixes Altamente Migradores no Oceano Pacífico Ocidental e Central) e
CCAMLR; (Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas da Antártida). Nas
convenções concluídas pelos Estados-Membros a título individual, a UE tem apenas o estatuto
de observador. Em 2013, o orçamento atribuído às ORGP era de 9,5 milhões de euros.
As duas organizações regionais de pesca ligadas à FAO — WECAFC e CECAF — são apenas
órgãos consultivos sem competência pela gestão das pescas
b. Convenções internacionais
As convenções e outros acordos servem para estabelecer uma ordem jurídica para os mares e
oceanos que promova o seu uso pacífico, a utilização equitativa e eficiente dos seus recursos e
a conservação dos recursos vivos, bem como a proteção e preservação do meio marinho. A UE
e os Estados-Membros são partes na CNUDM e colaboraram igualmente no desenvolvimento
de outros instrumentos para promover a aplicação da pesca sustentável em conformidade com
as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, incluindo:
— O acordo da FAO para a promoção do cumprimento das medidas internacionais de

conservação e de gestão pelos navios de pesca no alto mar (1993);

— O Código de Conduta da FAO para uma pesca responsável na Europa (1995);

— O Acordo de Nova Iorque da FAO sobre a gestão das unidades populacionais transzonais
e unidades populacionais altamente migradoras;

— O acordo da FAO sobre medidas dos Estados do porto destinadas a prevenir, impedir e
eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (2009).

Em 2013, o orçamento atribuído aos órgãos criados pela Convenção sobre o Direito do Mar das
Nações Unidas é de 200 000 euros.
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O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

É necessário o parecer favorável do Parlamento para a adoção dos acordos de pesca
internacionais. Além disso, o Parlamento Europeu será imediata e plenamente informado
de qualquer decisão que diga respeito à aplicação provisória ou à suspensão de acordos. O
Parlamento Europeu sublinhou, em diversas ocasiões, a importância dos acordos internacionais
no domínio da pesca para o abastecimento de peixe da UE, para as regiões europeias mais
dependentes da pesca e para o emprego no setor. Além disso, tem insistido em que tais acordos
de pesca devem ser plenamente coerentes com as políticas externas da UE noutros domínios
(ambiente e cooperação para o desenvolvimento). Tem, igualmente, declarado o seu apoio à
erradicação dos navios que arvoram pavilhão de conveniência e condenado o crescente recurso
à celebração de acordos privados fora do controlo das autoridades da UE.
Em 16 de março de 2017, o Parlamento aprovou uma resolução sobre uma política integrada
da União Europeia para o Ártico[1] e para apoiar o desenvolvimento de uma rede de zonas de
conservação do Ártico e para a proteção da zona marítima internacional em torno do Polo Norte
fora das ZEE dos Estados costeiros.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Textos Aprovados, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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