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RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE PESCAS

A União Europeia (UE) desempenha um papel fundamental na cooperação
internacional no domínio das pescas. Através da dimensão externa da sua política
comum das pescas (PCP), a União procura salvaguardar o âmbito de aplicação do
seu quadro jurídico, que vai para além dos navios da UE que operam em águas
internacionais. Com base nos objetivos da PCP e nos princípios de boa governação,
a UE participa em numerosos acordos multilaterais e organizações regionais de
gestão das pescas (ORGP), bem como em 30 acordos de pesca bilaterais.

BASE JURÍDICA

Artigos 38.º a 43.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
Cabe ao Conselho ratificar os acordos de pesca internacionais após aprovação do
Parlamento (artigo 218.º, n.º 6, alínea a), do TFUE).

ANTECEDENTES

Os acordos de pesca bilaterais e multilaterais tornaram-se necessários na sequência
do estabelecimento de zonas económicas exclusivas (ZEE), em meados da década
de 1970. Em 1982, as Nações Unidas adotaram a Convenção sobre o Direito do Mar
(CNUDM), que entrou em vigor em 1994. Esta pode ser considerada a constituição
para os Oceanos, reconhecendo aos Estados costeiros o direito de controlarem as
capturas de peixe nas águas adjacentes. Embora abranjam apenas 35 % da superfície
total dos mares, as ZEE contêm 90 % das reservas haliêuticas mundiais. A CNUDM
regula não só as ZEE, mas também o alto mar. Esta Convenção incentiva os Estados
a cooperarem entre si na conservação e gestão dos recursos marinhos vivos no alto
mar através da criação de organizações regionais de gestão das pescas (ORGP). Tal
obrigou os países com frotas de grande pesca a celebrar acordos internacionais e/ou
outros acordos para poderem aceder aos recursos haliêuticos existentes nas ZEE dos
países terceiros ou em territórios do alto mar abrangidos pelo âmbito de competência
de uma ORGP. No entanto, a dimensão externa da pesca só se tornou um dos pilares
da política das pescas da UE quando, em 2013, foi integrada na PCP através da
adoção do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas. A reforma da PCP
de 2013 constituiu um ponto de viragem, ao dar prioridade aos princípios da pesca
sustentável e responsável sobre os objetivos até então prosseguidos de manter a
presença de frotas da União em águas exteriores e de garantir o aprovisionamento do
mercado. Enquanto maior mercado do mundo de produtos do mar – em que metade do
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consumo é coberto por importações e mais de um quinto por capturas da frota de pesca
da UE fora dos seus territórios –, a União tornou-se um dos principais intervenientes na
governação internacional das pescas, para além de constituir uma importante potência
no domínio da pesca.

OBJETIVOS

A dimensão externa da PCP estabelece um quadro jurídico aplicável à atividade dos
navios de pesca europeus fora das águas da UE. Os objetivos da dimensão externa
da PCP e, por conseguinte, das relações internacionais no domínio das pescas são
os seguintes:
— Apoiar e contribuir ativamente para o desenvolvimento dos conhecimentos e

pareceres científicos;

— Melhorar a coerência política das iniciativas da União, em especial no que respeita
às atividades ambientais, comerciais e de desenvolvimento, e reforçar a coerência
das medidas tomadas no contexto da cooperação para o desenvolvimento e da
cooperação científica, técnica e económica;

— Contribuir para a realização de atividades de pesca sustentáveis e
economicamente viáveis e fomentar o emprego na União;

— Assegurar que as atividades de pesca da União exercidas fora das águas da
União se baseiam nos mesmos princípios e normas que os da legislação da
União aplicável no domínio da PCP, promovendo simultaneamente a existência de
condições equitativas para os operadores da União em relação aos operadores
de países terceiros;

— Promover e apoiar, em todas as instâncias internacionais, as ações necessárias
para erradicar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN);

— Promover a criação e o reforço de comités de cumprimento das ORGP, de análises
independentes periódicas do desempenho e as medidas corretivas adequadas,
incluindo sanções dissuasoras e efetivas, que devem ser aplicadas de forma
transparente e não discriminatória.

REALIZAÇÕES

A. Acordos de pesca bilaterais
1. Acordos de parceria no domínio da pesca sustentável
Os acordos de parceria no domínio da pesca sustentável (APPS) são acordos
internacionais celebrados pela UE com vários países terceiros para obter acesso à
zona económica exclusiva (ZEE) do país, a fim de capturar, de forma sustentável,
as existências excedentárias das capturas admissíveis num ambiente legalmente
regulamentado. A determinação dessas existências excedentárias deve basear-se nos
melhores pareceres científicos disponíveis, no intercâmbio de informações relevantes
e na transparência para assegurar a exploração sustentável dos recursos biológicos
marinhos (ver ficha 3.3.2.). Os acordos devem beneficiar mutuamente a UE e o país
terceiro em causa. Assim, em troca de direitos de pesca, a UE concede contribuições
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financeiras aos seus parceiros no APPS, nomeadamente pagamentos respeitantes
aos direitos de acesso e apoio setorial. A compensação financeira ao abrigo destes
acordos visa contribuir para o desenvolvimento de um quadro de governação de
elevada qualidade nesses países terceiros, tendo por objetivo garantir, em especial,
a recolha eficaz de dados e a tomada de medidas de acompanhamento, de controlo
e de vigilância. Por último, mas não menos importante, a assistência da União
visa desenvolver e apoiar as instituições científicas e de investigação dos países
parceiros, contribuindo para iniciativas de reforço das capacidades de monitorização,
de controlo e de vigilância, bem como para o desenvolvimento de políticas de pesca
mais sustentáveis por parte dos Estados em causa.
Todos os APPS compreendem um acordo de pesca, que estabelece o quadro
jurídico, e um protocolo, que define as condições do acordo. Mais recentemente, foi
incluída em todos os protocolos, enquanto elemento essencial desses acordos, uma
cláusula relativa ao respeito dos princípios democráticos e dos direitos humanos.
Há dois tipos de APPS: «acordos relativos ao atum», que permitem a pesca de
unidades populacionais de peixes altamente migradores, como o atum e as espécies
associadas, e «acordos mistos», que permitem o acesso a uma vasta gama de
unidades populacionais de peixes. Estão atualmente em vigor doze APPS: oito
«acordos relativos ao atum», celebrados com Cabo Verde, a Costa do Marfim, a
Gâmbia, a Libéria, São Tomé e Príncipe, as Ilhas Cook, a Maurícia e o Senegal,
e os quatro «acordos mistos», com a Gronelândia, a Guiné-Bissau, Marrocos
e a Mauritânia. Além disso, foram ainda celebrados sete APPS, os chamados
«acordos latentes»: os acordos relativos ao atum com a Guiné Equatorial, o Gabão,
Quiribáti, Madagáscar, a Micronésia, Moçambique, o Senegal e as Seicheles. Estes
países celebraram um APPS, sem que, no entanto, esteja em vigor um protocolo
correspondente. Daí resulta que os navios da UE não estão autorizados a pescar nas
águas jurisdicionais desses países.
2. Acordos de reciprocidade
Os acordos de reciprocidade são também conhecidos por «acordos do Norte». Estes
acordos dizem respeito ao mar do Norte e ao Atlântico Nordeste e envolvem uma
troca de oportunidades de pesca entre as frotas da UE e as frotas dos países
terceiros (Noruega, Islândia e Ilhas Faroé), estando na origem da 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 objeto de 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. O
acordo com a Noruega representa mais de 70 % das quotas atribuídas à UE. O acordo
com a Islândia é atualmente um «acordo latente».
Em 8 de janeiro de 2021, a UE e a Gronelândia concluíram negociações para um
APPS e um protocolo que reforçarão a sua cooperação no sector das pescas. Este
é o único APPS misto no Atlântico Norte e o terceiro acordo mais importante para a
UE em termos financeiros.
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3. O Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido
O Reino Unido e a UE concluíram um Acordo de Comércio e Cooperação (ACC),
aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021. A cooperação ao abrigo do ACC também
abrange as pescas (Rubrica Cinco do ACC: Pescas). Ambas as Partes exercerão
direitos soberanos dos Estados costeiros para efeitos de exploração, aproveitamento,
conservação e gestão dos recursos vivos nas suas águas. No âmbito do ACC, e
durante um período de transição que decorrerá até 30 de junho de 2026, cada
uma das Partes acordou em conceder pleno acesso às suas águas aos navios da
outra Parte para, nas respetivas ZEE (12-200 milhas marítimas), pescarem unidades
populacionais para as quais foi fixado um TAC e unidades populacionais não sujeitas
a quota.
4. Dotações orçamentais
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 (quase 30 % dos
recursos afetados ao sector das pescas). Em 2020, foram afetados 142,6 milhões de
euros aos APPS, ou seja, 12 % do orçamento da PCP. Atualmente, o acordo mais
importante – tanto em termos de contrapartida financeira, como de direitos de acesso
– é o acordo com a Mauritânia, que beneficia de uma dotação orçamental de 61,63
milhões de euros, concedendo acesso a cerca de 98 navios europeus.
B. Organizações regionais de gestão das pescas
As organizações regionais de gestão das pescas (ORGP) são organizações
internacionais compostas por países com interesses na atividade da pesca em zonas
de alto mar. A UE é um interveniente ativo em muitas ORGP, em que defende
a tomada de medidas de conservação e de gestão, contribuindo financeiramente
para a investigação e prestando outras medidas de apoio. Os referidos acordos
têm por objetivo reforçar a cooperação regional, com vista a garantir a conservação
e a 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 (ver
ficha 3.3.3.). 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 enceta negociações com as ORGP,
a Comissão concentra-se em dois aspetos: procurar aderir à organização como parte
contratante ou como membro com estatuto de observador; e definir regulamentos que
transpõem para a legislação da UE as medidas de conservação e de gestão adotadas
pelas organizações.
As ORGP intervêm também 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.
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Atualmente, a UE desempenha um papel ativo em seis ORGP ligadas ao atum e em
11 ORGP ligadas a outras espécies. A UE também participa em duas ORGP que
constituem apenas órgãos consultivos, sem competências em matéria de gestão da
pesca, o COPACO (Comité das Pescas do Atlântico Centro-Oeste) e o CECAF (Comité
das Pescas do Atlântico Centro-Este).
C. Governação internacional em matéria de pescas
As convenções internacionais servem para estabelecer uma ordem jurídica aplicável
aos mares e oceanos e para promover 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. Um passo importante no sentido de uma governação internacional
conjunta no domínio das pescas foi dado com a celebração do Acordo das Nações
Unidas sobre as Populações de Peixes (UNFSA). Estabelecido em 1995 ao abrigo
da CNUDM e em vigor desde 2001, este acordo visa assegurar a conservação a
longo prazo e a exploração sustentável das populações de peixes transzonais e das
populações de peixes altamente migradores.
A UE é também parceira de cooperação da FAO. Sob os auspícios da FAO, foi
adotado o Acordo para a Promoção do Cumprimento das Medidas Internacionais de
Conservação e de Gestão de 1993, bem como o Código de Conduta para uma Pesca
Responsável de 1995. Nos últimos anos, a FAO tem vindo a elaborar planos de ação
internacionais com vista a colmatar importantes défices em matéria de conservação
dos oceanos a nível internacional, nomeadamente para lutar contra a pesca ilegal, não
declarada e não regulamentada, o plano de ação para combater as capturas acidentais
de aves marinhas na pesca com palangre e a conservação e gestão dos tubarões.

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, por 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 sector. 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). O Parlamento 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 12 de abril de 2016, o Parlamento Europeu adotou a resolução sobre regras
comuns tendo em vista a aplicação da dimensão externa da PCP, incluindo os
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acordos de pesca[1]. Esta sublinhou a importância de garantir a coerência entre a
política das pescas, a política ambiental, as políticas comerciais e a cooperação no
desenvolvimento e realça que os APPS devem assegurar a rastreabilidade total dos
produtos de pesca marítima.
Em 16 de março de 2017, o Parlamento aprovou uma resolução sobre uma política
integrada da UE para o Ártico[2], em apoio ao 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.
Em 12 de fevereiro de 2019, o Parlamento aprovou uma resolução que aprova a
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo
de Prevenção da Pesca Não Regulamentada no Alto-Mar no Oceano Ártico Central[3].
Em 25 de março de 2019, o Parlamento e o Conselho adotaram o Regulamento (UE)
2019/498 que altera o Regulamento (UE) 2017/2403 no que respeita às autorizações
de pesca para os navios de pesca da União nas águas do Reino Unido e às operações
de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União[4]. Este regulamento
fez parte das medidas de contingência adotadas durante as negociações entre a UE
e o Reino Unido. Com base no referido regulamento, foram emitidas autorizações de
pesca até ao final de 2019. Em 24 de outubro de 2019, o Parlamento e o Conselho
adotaram o Regulamento 2019/1797 que altera o Regulamento (UE) 2017/2403 no
que respeita às autorizações de pesca para os navios de pesca da União nas águas do
Reino Unido e às operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas
da União[5]. Com a adoção do referido regulamento, o período de aplicação de todas as
medidas relativas às operações de pesca foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020.
Em 26 de março de 2019, o Parlamento adotou a sua posição em primeira leitura
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
a determinadas disposições aplicáveis à pesca na zona abrangida pelo Acordo da
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo[6].
Em 12 de fevereiro de 2020, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a proposta
de mandato para as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte[7]. Na referida resolução, o Parlamento aborda
questões relacionadas com as pescas, salientando que a questão do livre acesso às
águas e aos portos é indissociável da questão do comércio livre e do acesso dos
produtos da pesca do Reino Unido ao mercado da UE.

Kristiina Milt
03/2022
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