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A Pesca em França 
 

1. Introdução 
 
Em 2004, a produção da pesca e da aquicultura atingiu 845 000 toneladas, das quais 70% 
provenientes da pesca marítima e 30% de uma aquicultura centrada, principalmente, na 
produção de ostras. Apesar da grande extensão da zona económica exclusiva francesa, a pesca 
nas águas ultramarinas representa apenas 3% do volume da produção, mas 11% do seu valor. A 
aquicultura representa quase um terço do valor da produção total. Há 4 150 empresas em 
actividade neste sector, das quais 3 720 se concentram na produção de ostras e mexilhões.  
 
O sector da pesca e da aquicultura assegura quase 24 000 postos de trabalho, dos quais 3 500 
nos departamentos ultramarinos. A Bretanha concentra quase um terço do total de postos de 
trabalho (29%), seguida da região Norte-Normandia (18%), de Poitou-Charentes-Aquitânia 
(18 %), da região mediterrânica (13%), dos departamentos ultramarinos (13%) e do País do 
Loire (9%). Na metrópole, a pesca emprega, a tempo inteiro, 14 000 pessoas, a produção de 
moluscos bivalves 10 500, a piscicultura marinha 650 e a piscicultura de água doce 1 200. 
Estima-se que a pesca gera cerca de 50 000 postos de trabalho indirectos. 
 
Nos últimos anos, na sequência da política comunitária de ajustamento da frota aos recursos, a 
frota de pesca francesa sofreu uma redução significativa. Contudo, apesar de o número de 
navios ter diminuído, a arqueação e a potência motriz da frota aumentaram consideravelmente, 
em comparação com a evolução da frota comunitária.  
 
A frota de pesca francesa tem uma idade média de vinte anos. Os navios de comprimento 
inferior a 12 metros constituem 82% da frota francesa, bem como 12% da sua arqueação e 48% 
da sua potência motriz. A Bretanha é a região mais importante em matéria de pesca marítima. 
Apesar de a região dispor do maior número de navios, a sua capacidade de pesca é tanto mais 
notável quanto constitui 44% da arqueação total e 29% da potência motriz da frota francesa. A 
frota das restantes regiões do Atlântico representa 35% da potência motriz, a frota do 
mediterrâneo 15% e a dos departamentos e territórios ultramarinos 21%.   
 
As artes mais utilizadas são as nassas (29% dos navios), as redes de emalhar (18%), as redes de 
arrasto pelo fundo com portas (16%) e o conjunto de linhas e anzóis (15%). Contudo, as redes 
de arrasto pelo fundo com portas são predominantes nos navios com 12 e mais metros.  
 
Perto de 7% do total das quotas de pesca da União Europeia foram atribuídos a França. As 
espécies demersais constituem um pouco mais de 60% das quotas atribuídas a França, enquanto 
as espécies pelágicas (principalmente o verdinho e o arenque comum) representam 36%.  
 
Existem, em França, perto de trezentos locais de desembarque autorizados. De entre estes, 
menos de cem dispõem de infra-estruturas de desembarque, logísticas ou comerciais adaptadas, 
enquanto 41 portos dispõem de uma lota de pescado. Não obstante, os navios de maior 
dimensão - que constituem 19% da frota francesa, 52% da sua arqueação e 31% da sua potência 
motriz – concentram-se em sete portos. Dois destes portos situam-se na Bretanha (Concarneau e 
Lorient), dois no Languedoque-Rossilhão (Sète e Port-Vendres), situando-se os restantes em 
Bayonne, na Aquitânia, em Fècamp, na Alta Normandia e em Boulogne, no 
Norte-Pas-de-Calais. Existem 44 lotas de pescado. As quatro mais importantes 
(Boulogne-sur-Mer, Le Guilvinec, Lorient e Concarneau) totalizam 35% do volume total 
comercializado nas lotas e 33% do seu valor.   
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Existem em França cerca de 150 empresas de transformação, que empregam cerca de 13 000 
pessoas. Trata-se, na sua maior parte, de pequenas empresas. A produção de conservas em latas 
metálicas representa 29% do valor total da produção, os produtos congelados 28%, os produtos 
fumados e os produtos da salga 20% e os produtos pré-cozinhados refrigerados 22%. 26% das 
empresas situam-se na Bretanha, 22% na costa atlântica, a sul da Bretanha (Aquitânia, Poitou-
Charentes e País do Loire), 17% na costa do Mar do Norte e da Mancha, 20% na costa 
mediterrânica e 15% no interior.  
 
O défice do comércio externo de produtos da pesca tem vindo a aumentar progressivamente, 
devido a uma menor produção interna, à consequente redução das exportações e a um maior 
aumento das importações.  
 

2. Quadro geográfico 
 
A França metropolitana está administrativamente dividida em 22 regiões (incluindo a autarquia 
territorial da Córsega), subdivididas em 96 departamentos. Acrescem quatro departamentos 
ultramarinos (DOM), a Guiana francesa, Guadalupe, Martinica e Reunião, e três territórios 
ultramarinos (TOM), Mayotte e São Pedro e Miquelon. As outras zonas dependentes da França 
são Bassas da Índia, a ilha de Clipperton, a ilha Europa, a Polinésia francesa, os Territórios 
Austrais e Antárcticos franceses (a Terra Adélia e diversas ilhas e grupos de ilhas), as ilhas 
Gloriosas, a ilha de Juan de Nova, a Nova Caledónia, a ilha de Tromelin e Wallis e Futuna. 
 
A costa da França metropolitana estende-se por 5 853 quilómetros, enquanto a dos territórios 
ultramarinos franceses se estende por 12 602 quilómetros. As águas territoriais francesas cobrem 
uma extensão de 12 milhas marítimas, com uma zona contígua de 24 milhas marítimas. A 
plataforma continental atinge uma profundidade de 200 metros, profundidade de exploração, e 
cobre uma superfície de 20 450 quilómetros quadrados.  
 
Em 1998, a França lançou o programa EXTRAPLAC, com vista à elaboração e à gestão de 
processos de reivindicação e de extensão da plataforma continental sob a sua jurisdição. 
 
O projecto EXTRAPLAC deve preparar os processos relativos a todas as zonas de extensão 
potenciais, sem realizar estudos sobre os recursos haliêuticos ou minerais. Deve igualmente, na 
medida do possível, apresentar processos comuns com os outros Estados costeiros que partilham 
a mesma plataforma continental. Este programa, gerido pelo IFREMER, dispõe de um 
financiamento anual de 2,5 milhões de euros. 
 
Até ao presente, o EXTRAPLAC já estabeleceu treze zonas de extensão possíveis: Kerguelen, 
São Paulo e Amesterdão, Nova Caledónia, Guiana, Reunião – ilhas Esparsas, Iroise Ocidental, 
Terra Adélia, Crozet, Clipperton, Polinésia, São Pedro e Miquelon, Antilhas, Wallis e Futuna. 
 
A zona económica exclusiva de 200 milhas marítimas, apesar de não ser aplicável no 
Mediterrâneo, tem uma área de 349 000 quilómetros quadrados na França metropolitana e de 
quase dez milhões de quilómetros quadrados no ultramar. 
 
Apesar da considerável extensão da zona económica exclusiva francesa no ultramar, o seu 
desenvolvimento é travado pelo reduzido investimento, pelas carências logísticas e pelos custos 
extraordinários gerados pelo afastamento, bem como pelo limitado poder de compra dos 
mercados circundantes.  
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Faixa costeira e zonas económicas exclusivas (ZEE) da França 

  Estatuto Superfície 
emersa 
(milhares 
de km2) 

Número 
de ilhas 

Superfície 
de ZEE 
(milhares 
de km2) 

Extensão da 
faixa costeira 
(km) 

Mancha       56 1 759
Atlântico     2 208 2 400
Mediterrâneo     1 85 1 694
Metrópole   550 3 349 5 853
1. Guadalupe 2 8 86 405
2. Martinica 1 1 47 293
3. Guiana 90  131 682
4. Reunião 

Departamentos 
ultramarinos 

(DOM) 

3 1 304 206
5. Nova Caledónia 17 16 1 364 3 367
6. Wallis e Futuna 0 5 266 106
7. Polinésia 4 118 4 804 4 497
8. Terras Austrais e 
Antárcticas francesas (TAAF) 

0     

- ilhas Austrais1

 
8 4 1 615 2 539

- Terra Adélia 

Territórios 
ultramarinos 

(TOM) 

432   112 170
9. São Pedro e Miquelon 0 2 10 137
10. Mayotte 

Autarquias 
territoriais 

(CT) 
0 1 62 135

11. Clipperton 0 1 434 5
12. - ilhas Esparsas2

 

Propriedade 
privada do 

Estado 
3 5 692 60

Ultramar   559 128 9 927 12 602
TOTAL DA FRANÇA   1 109 131 10 276 18 455
Fonte: elaboração pessoal a partir do SHOM. 

 
A França está implicada em numerosos diferendos territoriais. Madagáscar reivindica os 
territórios franceses de Bassas da Índia, ilha Europa, ilhas Gloriosas e ilha Juan de Nova. As 
Comores reivindicam Mayotte. A ilha Maurícia reivindica a ilha Tromelin. Podemos ainda 
referir o conflito territorial que opõe o Suriname e a Guiana francesa. Por seu lado, a França e 
Vanuatu reivindicam as ilhas Matthew e Hunter, situadas a leste da Nova Caledónia.  
 

                                                 
1 Ilhas Amesterdão, Crozet, Kerguelen, São Paulo. 
2 Ilhas Gloriosas, Juan de Nova, Bassas da India, Tromelin, Europa. 
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Zones économiques exclusives de la France

Source: SHOM 

 
O tribunal de arbitragem de Nova Iorque decidiu, em 10 de Junho de 1992, o conflito 
franco-canadiano relativo à delimitação da fronteira marítima entre a zona económica de São 
Pedro e Miquelon e a do Canadá. A sentença proferida concedia a França uma zona económica 
exclusiva de 12 400 km², apesar de a França reivindicar uma ZEE de 47 000 km². Em 14 de 
Abril de 1995, a França e o Canadá chegaram a acordo administrativo sobre as regras de 
cooperação em matéria de conservação e gestão das unidades populacionais da subdivisão 3PS, 
bem como sobre os procedimentos de controlo no embarque de observadores a bordo de navios. 
Os acordos relativos às possibilidades de pesca devem ser renegociados em 2007. O Comité 
sobre a Situação das Espécies em Perigo no Canadá (COSEPAC) recomendou às autoridades 
canadianas a inclusão do bacalhau na lista das espécies em perigo, mas o Governo ainda não se 
pronunciou sobre a matéria. Por outro lado, dada a presença de jazidas petrolíferas, o Canadá 
anunciou a vontade de alargar a sua zona económica exclusiva até ao limite da sua plataforma 
continental, ou seja, até 370 milhas marítimas. 
 
Nos termos da Lei nº 76-655, de 16 de Julho de 1976, alterada em 2003, sobre a zona económica 
exclusiva ao largo das costas do território da República, a França criou uma zona de protecção 
ecológica no Mediterrâneo. Trata-se de uma zona marítima sob jurisdição francesa, situada fora 
das águas territoriais.  
 
Nessa zona, que representa uma forma reduzida de zona económica exclusiva, a França 
atribuiu-se uma parte das competências associadas a uma ZEE. A França assume obrigações em 
matéria de protecção do ambiente, o que lhe permite submeter aos tribunais nacionais as 
infracções cometidas nessa zona, e que, de outro modo, em princípio, só poderiam ser 
perseguidas pelo Estado de matrícula do navio. Além disso, a França atribui-se competências 
em matéria de investigação científica, de instalação e de utilização de ilhas artificiais e de outras 
instalações.  
 

 PE 369.038 8



A Pesca em França 
 

3. Emprego 
 
Segundo a DPMA (Direcção da Pesca Marítima e da Aquicultura), em 2003, o sector da pesca 
respondeu por 23 785 postos de trabalho, dos quais 3 500 nos departamentos ultramarinos. Na 
metrópole, estes postos de trabalho distribuem-se por 14 000 empregos a tempo inteiro na pesca, 
10 500 na produção de moluscos bivalves, 650 na piscicultura marinha e 1 200 na piscicultura 
de água doce.  
 
A pesca e a produção de moluscos bivalves concentram, portanto, 93% dos postos de trabalho, 
enquanto, globalmente, a piscicultura assegura apenas 2 000 empregos. 85% dos postos de 
trabalho existentes no sector da pesca são ocupados na França metropolitana, contra 15% nos 
departamentos ultramarinos. 

 
A pesca costeira artesanal 
representa 46% dos postos de 
trabalho no mar, na França 
metropolitana. A pesca costeira e 
a pesca do alto representam, cada 
uma, 24% dos postos de trabalho, 
enquanto a pesca longínqua 
responde por 6%.  
 
O número de postos de trabalho 
sofreu uma redução na maior 
parte dos domínios de actividade. 
A produção de moluscos bivalves 
em aquicultura foi o único 
domínio que conheceu uma 
evolução positiva. Entre 1988 e 
1997, o volume de postos de 
trabalho no sector da pesca 
diminuiu 24%, enquanto entre 
1998 e 2003 essa regressão foi de 
14%. As maiores reduções foram 

registadas na pesca do alto e na pesca costeira artesanal.  

Empleo en el sector pesquero y acuicultura

Pesca; 53%Acuicultura 
bivalvos; 40%

piscicultura 
marina; 2%

piscicultura 
agua dulce; 

5%
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O gráfico ao lado mostra a 
distribuição regional do emprego 
na França metropolitana. 85% dos 
postos de trabalho situam-se na 
costa atlântica, contra apenas 15% 
na costa mediterrânica. Se 
tivermos igualmente em conta os 
departamentos ultramarinos, a 
Bretanha concentra, apesar de 
tudo, quase um terço dos postos de 
trabalho (28,8%), seguida da 
região Norte-Normandia (18,4%), 
das regiões Poitou-Charentes - 
Aquitânia (17,7 %), da região do 
Mediterrâneo (13,4%), dos 
departamentos ultramarinos 
(12,5%) e do País do Loire (8,9%). 
Dois terços dos postos de trabalho 
no sector da pesca nos 
departamentos ultramarinos 
situam-se em Guadalupe e na Martinica, apesar de a pesca ser economicamente muito mais 
importante na Guiana e na Reunião.  

Distribución regional empleo (pesca y acuicultura, 
metrópoli)

Nord-Pas-de-
Calais-Picardie; 

7%Haute-Normandie; 
4%

Basse-Normandie; 
10%

Bretagne; 35%Pays de la Loire; 
10%

Poitou-Charentes; 
11%

Aquitaine; 8%

Languedoc-
Roussilon; 9%

Provence-Alpes-
Côte d’Azur; 5%

Corse; 1%

 
Regra geral, a tripulação é remunerada à percentagem. Contudo, nos navios com mais de 25 
metros de comprimento, a tripulação dispõe de um salário mínimo, enquanto nos navios mais 
pequenos a remuneração da tripulação depende, unicamente, do resultado da pesca.  
 
A lei de orientação sobre a pesca marítima e as culturas marinhas de 18 de Novembro de 1997 
debruçou-se sobre o sistema de remunerações e introduziu elementos novos para a aplicação do 
salário à percentagem. Esta lei regulamenta a aplicação do salário mínimo (SMIC) no sector da 
peca, associando-a ao método de remuneração à percentagem. A remuneração é, assim, 
susceptível de variar em função de diversos factores, como a região marítima em questão, a arte 
e o tipo de pesca adoptados, a idade do navio, o volume das vendas de pescado e o nível dos 
preços médios praticados.  
 

4. Produção 
 
Em 2004, a produção atingiu, na França metropolitana, 845 000 toneladas, com um valor de 
primeira venda de cerca de 1 600 milhões de euros. Deste volume, 350 000 toneladas 
(1 100 milhões de euros) foram vendidas sob a forma de pescado fresco e 240 000 toneladas 
(160 milhões de euros) sob a forma de pescado congelado. Cerca de 245 000 toneladas 
(530 milhões de euros) correspondem a produtos da aquicultura (192 000 toneladas de ostras e 
mexilhões e 53 000 toneladas de pescado).  
 
Apesar da extensão da zona económica exclusiva ultramarina, a pesca marítima dos 
departamentos e territórios ultramarinos representa apenas 25 000 toneladas, com um valor de 
182 milhões de euros, entre pescado fresco e congelado.   
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4.1. Capturas 
 
69% das capturas são realizadas no Atlântico Norte, na Mancha ou no Mar do Norte, 15% no 
Oceano Índico e 7% no Mediterrâneo.  
 
Em termos de volume, as quatro espécies mais pescadas são a sardinha, a vieira, o tamboril e o 
choco. Em termos de valor desembarcado, são o linguado, o tamboril, o lagostim e o robalo.  
 
As principais espécies capturadas, em termos de valor desembarcado, são o atum voador, o 
tamboril, o linguado, a vieira, a pescada-branca, o lagostim e o robalo. No Mediterrâneo, as 
principais espécies capturadas são o atum rabilho, o biqueirão e a sardinha. Nas águas dos 
departamentos e dos territórios ultramarinos, as pescarias mais significativas são as de 
crustáceos, na Guiana, as de atum e espadarte na Reunião, e as de pescada da Nova Zelândia e 
de lagosta castanha nas águas dos Territórios Austrais e Antárcticos. A diversidade das 
espécies-alvo reflecte-se na diversidade das artes, das técnicas de pesca e das características da 
frota.  
 
No âmbito dos acordos de pesca concluídos pela União Europeia, a frota francesa pratica, 
sobretudo, a pesca do bacalhau e da maruca, ao largo das costas norueguesas e das ilhas Faroé, e 
a pesca do atum tropical, ao largo das costas africanas e no Oceano Índico.  
 

4.2. Aquicultura 
 
A aquicultura representa quase um terço do valor da produção total. É praticada por 4 150 
empresas, das quais 3 720 concentradas na produção de ostras e de mexilhões.  
 
Metade destas empresas foi criada entre 1985 e 1989.  Outras foram criadas entre 1989 e 1997. 
Desde então, não têm sido criadas novas empresas, dado que o desenvolvimento da piscicultura 
marinha enfrenta uma escassez de novos sítios de produção, consequência da concorrência do 
sector turístico.  
 
A produção de moluscos concentra-se, principalmente, no Cotentin, no Golfo de Morbihan, na 
Vendeia, na Charentes Marítima, em Arcachon e na lagoa de Thau. Ronda as 19 000 toneladas, 
para um valor de 650 milhões de euros. A principal produção é a de ostras (115 000 toneladas), 
seguida da de mexilhões (70 000 toneladas). As principais espécies produzidas são a ostra 
portuguesa (Crassostrea gigas), a ostra plana europeia (Ostrea edulis) e os mexilhões (Mytilus 
edulis no litoral atlântico e Mytilus galloprovincialis no Mediterrâneo). A partir de 1996, a 
produção de ostras diminuiu, tendo passado de 140 000 toneladas para o nível actual. Em 
contrapartida, a produção de mexilhões tem vindo a aumentar progressivamente. Os métodos de 
produção são adaptados aos diferentes tipos de meio. 3 750 empresas recorrem a 5451 
concessões do domínio público marítimo (18 000 hectares de parques e 1 600 quilómetros de 
estacas (bouchots) e a 2 500 hectares do domínio privado. Do total das empresas, 2 776 dispõem 
de autorização de comercialização directa e 1 200 estão autorizadas a dispor de centros de 
depuração. Cerca de 20 000 pessoas (10 000, em equivalente tempo inteiro) trabalham na 
produção de moluscos.  
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62% da produção de moluscos 
bivalves concentram-se na 
Bretanha e na Normandia. Na 
maior parte das regiões, a 
produção de moluscos está muito 
especializada nas ostras. A 
produção de mexilhões é 
significativa, unicamente, no 
norte da Bretanha, no País do 
Loire e na Normandia. Em regra 
geral, os mexilhões são 
produzidos em estacas, excepto 
no País do Loire e, muito mais 
raramente, em Poitou-Charentes. 
As ostras planas são produzidas, 
exclusivamente, na Bretanha.  
 
A piscicultura de água doce 
concentra-se, principalmente, na 
produção de trutas que, desde 

1997 (50 000 toneladas), sofreu uma redução considerável, para se fixar em 35 000 toneladas e 
em 80 milhões de euros em 2004. Não obstante, a França continua a ser o terceiro produtor 
mundial de trutas, a seguir ao Chile e à Noruega. 47% da produção são obtidos na Aquitânia e 
na Bretanha. Além disso, outras espécies, como a carpa, o góbio, a tenca, o siluro e o esturjão, 
representam uma produção de cerca de 45 000 toneladas, no valor de 100 milhões de euros. 
Existem 635 empresas e mais de 800 centros de produção. No entanto, a produção está 
concentrada, uma vez que as 19 empresas que produzem mais de 500 toneladas representam 
40% da produção. A piscicultura de água doce emprega 1 580 pessoas, existindo cerca de 
cinquenta centros de transformação de trutas.  

Distribución regional de la producción de 
moluscos (2004)

Normandie Mer 
du Nord; 25%

Bretagne 
Nord; 23%

Bretagne Sud; 
14%

Pays de la 
Loire; 10%

Poitou 
Charentes; 

17%

Arcachon 
Aquitaine; 5%

Mediterraneo; 
6%

 
80% da produção de trutas destinam-se ao consumo doméstico, sendo os restantes 20% 
consagrados à pesca recreativa e ao repovoamento dos rios. Cerca de duzentas empresas gerem 
lagos onde se pratica a pesca recreativa de trutas, absorvendo uma boa parte da produção para 
manter a população dos lagos.  
 
Depois de ter conhecido um aumento na década de 1990, a produção da piscicultura marinha 
estabilizou em cerca de 7 000 toneladas. As principais espécies produzidas são o robalo (3 900 
toneladas), a dourada (1 400 toneladas), o tamboril (950 toneladas) e o salmão (750 toneladas), 
num valor global de 48 milhões de euros. A piscicultura marinha pratica-se em cerca de 
quarenta zonas de produção, principalmente no Mediterrâneo, onde 54 empresas empregam 512 
pessoas. Quarenta destas empresas são especializadas na engorda e as restantes catorze na 
produção de alevins. A produção de alevins atinge hoje os 55 milhões de unidades, metade das 
quais é exportada.  
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5. Frota de pesca 
 
Em França, considera-se geralmente pesca industrial a pesca efectuada por navios com mais de 
25 metros de comprimento. De um modo geral, estes navios pertencem a empresas, não sendo o 
mestre o seu proprietário. Esta designação de pesca industrial não corresponde à pesca industrial 
realizada noutros países, como a Dinamarca, onde as capturas se destinam, regra geral, à 
transformação em farinha e em óleo de peixe para a alimentação animal. Por outro lado, em 
França, a pesca praticada por navios com menos de 25 metros de comprimento e cujo 
proprietário é o mestre é, geralmente, qualificada de pesca artesanal. Em ambos os casos, as 
empresas caracterizam-se por uma falta de fundos próprios e por investimentos importantes, 
exigidos por navios de grande dimensão, equipados de tecnologias sofisticadas.   
 
A frota de pesca francesa em actividade conta 7 840 navios, dos quais 274 de mar alto (com 
mais de 24 metros de comprimentos), 1 164 navios de pesca artesanal (entre 12 e 24 metros de 
comprimento) e 6 419 embarcações para a pesca costeira artesanal (com menos de 12 metros). 
 
A assinatura do acordo de Nova Iorque induziu alterações na forma de considerar a frota de 
pesca francesa no alto mar. Assim, desde 1997, a França inclui essa frota de pesca nas 
informações comunicadas ao Eurostat. Anteriormente, a França apenas comunicava ao Eurostat 
as informações relativas à frota baseada na França metropolitana.  
 
Para além desta circunstância, que impossibilita qualquer análise coerente com os restantes 
Estados-Membros, a frota de pesca francesa, pela forma como evoluiu, ocupa uma posição 
muito especial no conjunto da frota comunitária. Este aspecto será analisado posteriormente3. 

 
9% dos navios, que representam 
11% da arqueação bruta e 15% da 
potência motriz, estão 
matriculados em França. Com 
excepção dos navios que medem 
entre 36 e 42 metros de 
comprimento, todos os tipos de 
navios dispõem de uma 
arqueação bruta e de uma 
potência motriz superiores à 
média comunitária. Os navios de 
menor comprimento (inferior a 
24 metros) têm uma potência 
motriz muito superior à média 
comunitária. Também a 

arqueação dos navios que medem entre 12 e 24 metros de comprimento é muito superior à 
média comunitária.  
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3 Ver Capítulo 5.1. Ajustamento estrutural da frota de pesca francesa.   

  PE 369.038 13



A Pesca em França 
 

 
Os níveis de arqueação por navio 
e de potência motriz por navio 
são muito superiores à média 
comunitária relativamente a todos 
os comprimentos existentes. A 
única excepção são os navios que 
medem entre 36 e 42 metros de 
comprimento, cuja potência 
motriz é inferior em 15% à média 
comunitária. A potência motriz 
das embarcações com menos de 
doze metros de comprimento, em 
especial a daquelas com menos 
de seis metros de comprimento, é 
notável. 

Parámetros medios de la flota francesa sobre 
la UE 15 (%) por segmentos de eslora
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5.1. Ajustamento estrutural da frota de pesca francesa 
 
A frota de pesca francesa conheceu uma evolução especial, muito diferente das frotas de pesca 

da maior parte dos 
Estados-Membros. Enquanto o 
número de navios diminuía, a 
arqueação e a potência motriz 
da frota aumentavam 

consideravelmente, 
comparativamente com o resto 
da frota comunitária. Com 
efeito, na esmagadora maioria 
dos Estados-Membros, a frota 
diminuiu tanto em termos de 
quantidade como de arqueação 
ou de potência.   

Evolución de la flota pesquera francesa. 1997=100
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Entre 1997 e 2004, aumentou o número de navios que mediam entre 24 e 42 metros. Mas, se 
excluirmos esta excepção, verificou-se uma diminuição generalizada do número de navios. 
Além disso, a arqueação total aumentou de um modo geral, exceptuando a dos navios com 
menos de 12 ou mais de 42 metros de comprimento. Os maiores aumentos, em termos de 
arqueação, observaram-se nos navios que medem entre 24 e 30 metros de comprimento (49%), 
18 e 24 metros de comprimento (26%) e 36 e 42 metros de comprimento (18%). De um modo 
geral, a potência motriz sofreu uma redução. No entanto, a potência motriz total aumentou 21% 
nos navios que medem entre 36 e 42 de comprimento e 4% naqueles que medem entre 6 e 12 
metros ou entre 24 e 30 metros de comprimento.  
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Em consequência, desde 2001, 
operou-se uma alteração 
substancial ao nível da 
participação da frota francesa na 
frota comunitária. O ajustamento 
estrutural da frota francesa 
desviou-se do da frota 
comunitária. Assim, enquanto o 
número de navios da frota da 
UE-15 diminuía 12% entre 1999 
e 2004, o da frota francesa 
diminuía apenas 5%; enquanto a 
potência motriz total da frota da 

UE-15 diminuía 10%, a da frota francesa aumentava 12%. É, contudo, ao nível da arqueação 
que as diferenças são mais marcadas: enquanto a arqueação da frota da UE-15 diminuía 6%, a 
da frota francesa aumentava 25%. 

Participación de la flota francesa sobre UE 15
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Os principais parâmetros da frota francesa evoluíram consideravelmente, comparativamente 

com os da UE-15. A arqueação 
média por navio tem vindo a 
aumentar progressivamente. A 
potência motriz média aumentou 
espectacularmente entre 2000 e 
2001, embora, em seguida, tenha 
estabilizado. Entretanto, a 
potência motriz por tonelada de 
arqueação bruta tende a diminuir, 
aproximando-se da média 
comunitária.  

Comparación principales parámetros flota francesa y UE 15. UE 15=1
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Em suma, desde 2001, o aumento da arqueação e a diminuição da potência motriz conduziram, 
não a um mero ajustamento da capacidade da frota ao estado dos recursos, mas antes a uma 
verdadeira reestruturação da frota de pesca francesa. 
 

5.2. Estrutura da frota de pesca francesa 
 

Distribuição da frota francesa em função do tipo de arte 
Arqueação e potência motriz 

Tipos de artes Número de navios 
Arqueação 
(AB) Potência motriz (kW) 

Artes fixas 68 % 17 % 44 % 

Artes rebocadas 32 % 83 % 56 % 
Fonte: elaboração pessoal a partir do registo comunitário da frota de pesca.  

 
Na frota de pesca francesa, a maior parte dos navios utiliza artes fixas. No entanto, os navios 
que utilizam artes rebocadas dispõem de maior potência motriz e, sobretudo, de maior 
arqueação. Esta situação é explicável pelo facto de as artes fixas serem mais utilizadas por 
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navios de menor dimensão. Com efeito, as embarcações de comprimento inferior a 12 metros 
representam 82% da frota de pesca francesa, 12% da sua arqueação e 48% da sua potência 
motriz.  
 

Distribuição da frota francesa em função do comprimento   
Arqueação e potência motriz médias 

  % dos navios > 12 m % dos navios < 12 m 
Número de navios 18 % 82 % 
Arqueação (TAB) 88 % 12 % 
Potência motriz (kW) 52 % 48 % 
Arqueação média (AB/navio) 27 134 
Potência motriz média 
(kW/navio) 137 392 

Fonte: elaboração pessoal a partir do registo comunitário da frota de pesca.  
 
Os navios com menos de 12 metros de comprimento representam 70% da frota de pesca nas 
regiões do litoral atlântico, 87% nas regiões do mediterrâneo e 96% nas dos departamentos 
ultramarinos. Contudo, a arqueação desse segmento da frota representa 9% do total nas regiões 
do litoral atlântico, 15% nas regiões do mediterrâneo e 35% nas dos departamentos 
ultramarinos. No que respeita à potência motriz, a situação é muito diferente, pois a potência 
motriz dos navios com menos de 12 metros de comprimento representa 34% do total nas regiões 
do litoral atlântico, 56% nas regiões do mediterrâneo e 87% nas dos departamentos 
ultramarinos. 
 
A idade média da frota de pesca francesa é de vinte anos. Em todos os segmentos da frota com 
comprimento inferior a 36 metros, a idade média oscila entre 19 e 21 anos. No entanto, a idade 
média dos navios que medem entre 36 e 42 metros de comprimento é de 16 anos, e a dos navios 
com comprimento superior a 42 metros é de 17 anos.  
 
A idade média da frota das regiões da costa atlântica é de 22 anos, contra 27 anos nas regiões 
mediterrânicas e 13 anos nos departamentos ultramarinos.  
 
56% das embarcações da frota têm casco em fibra de vidro. Esta percentagem ascende a 63% no 
caso das embarcações com menos de doze metros de comprimento e não vai além de 21% no 
caso das que têm mais de doze metros de comprimento. 28% dos navios têm casco de madeira e 
15% têm casco de metal. O casco de metal é predominante nos navios com mais de doze metros 
(51%), embora equipe apenas 7% das embarcações com menos de doze metros.  
 
O comprimento médio das embarcações com casco de madeira é de dez metros, o dos navios 
com casco de metal é de 18 metros e o das embarcações com casco em fibra de vidro é de 8 
metros. A idade média dos navios com casco de madeira é de 31 anos, enquanto a dos navios 
com casco de metal ou de fibra de vidro é de apenas 16 anos.  
 
Nas regiões situadas na costa atlântica, 36% dos navios têm casco de madeira, nas regiões 
mediterrânicas esta percentagem é também de 36%, enquanto nos departamentos ultramarinos 
desce para 13%. O casco de metal equipa 27% dos navios do Atlântico e 4% dos que navegam 
no Mediterrâneo e nas águas dos departamentos ultramarinos. O casco de metal equipa 37 % dos 
navios do Atlântico e 59 % dos que navegam no Mediterrâneo e nas águas dos departamentos 
ultramarinos.  
 

 PE 369.038 16



A Pesca em França 
 

5.3. Distribuição regional da frota de pesca 
 
A Bretanha é a região mais importante em termos de pesca marítima. Apesar de contar o maior 
número de navios, a sua capacidade de pesca é tanto mais significativa quanto representa 44% 
da arqueação total e 29% da potência motriz da frota francesa. A frota das restantes regiões 
atlânticas representa 35% da potência motriz da frota nacional, a frota do mediterrâneo 15% e a 
dos departamentos e territórios ultramarinos 21%.  
 

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA FROTA DE PESCA FRANCESA 
% do total da frota   

Número 
de 
navios 

Arqueaç
ão (AB) 

Potência 
motriz 
(kW) 

AB 
/navio 

kW 
/navio 

Norte-Pas-de-Calais 3 % 9 % 6 % 86,7 296,2 
Alta Normandia 2 % 6 % 4 % 88,6 277,5 
Baixa Normandia 8 % 6 % 8 % 21,5 142,7 
Bretanha 19 % 44 % 29 % 61,9 207,6 
País do Loire 7 % 7 % 8 % 27,2 149,6 
Poitou-Charentes 4 % 3 % 3 % 18,3 126,0 
Aquitânia 5 % 7 % 6 % 40,8 157,7 
Languedoque-Rossilhão 10 % 8 % 8 % 22,3 113,8 
Provença-Alpes-Côte d’Azur 8 % 3 % 5 % 8,8 83,4 
Córsega 2 % 1 % 2 % 6,1 101,4 
Guadalupe 11 % 1 % 10 % 2,8 119,3 
Martinica 15 % 1 % 7 % 2,4 59,3 
Guiana 2 % 3 % 2 % 41,1 145,3 
Reunião 4 % 2 % 2 % 15,1 89,9 
TOTAL 100 % 100 % 100 % 27,5 136,8 
Fonte: elaboração pessoal a partir do registo comunitário da frota de pesca. 

 
Os navios de maior dimensão são característicos do Norte-Pas-de-Calais e da Alta Normandia. 
Por seu turno, os navios de menor dimensão são característicos da frota das Caraíbas e da parte 
mais oriental da costa mediterrânica. 
 
A frota de pesca baseada nos portos da Bretanha é composta por 33% dos navios com 
comprimento superior a 12 metros, mas apenas por 16% dos navios com comprimento inferior a 
12 metros. No outro extremo, encontramos os departamentos ultramarinos das Caraíbas 
(Guadalupe e Martinica), a partir dos quais operam 32% dos navios com menos de doze metros 
de comprimento.  
 
Para além da Bretanha, também a região da Baixa Normandia, com 12% da frota, é conhecida 
pelos seus navios com mais de doze metros de comprimentos, enquanto no 
Languedoque-Rossilhão operam 10%. No seu conjunto, estas regiões respondem por 55% deste 
segmento da frota.  
 
Quanto às embarcações com menos de doze metros de comprimento, para além da Bretanha e 
dos departamentos das Caraíbas, importa assinalar o Languedoque-Rossilhão (com 10%), a 
Provença-Alpes-Côte d’Azur (com 9%) e a Baixa Normandia (com 7%). No seu conjunto, estas 
regiões respondem por 74 % deste segmento da frota.  
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6. Artes de pesca 
 
O quadro seguinte enumera as artes declaradas nos termos do Regulamento (CE) nº 26/2004 da 
Comissão, de 30 de Dezembro de 2003, relativo ao ficheiro da frota de pesca comunitária.  
 

Principais artes de pesca utilizadas pela frota francesa 
Arte 1: arte principal 
Arte 2: arte secundária 
Código Arte Navios 

Arte 1 
Navios 
Arte 2 

Total % de 
navios 
Arte 1 

% de 
navios 
Arte 2 

DRB Dragas rebocadas por 
embarcação 

351 388 739 4 % 5 %

Dragas 351 389 740 4 % 5 %
FPO Nassas 2 295 513 2 808 29 % 7 %
Armadilhas 2 295 513 2 808 29 % 7 %
GND Redes de emalhar de 

deriva 
237 82 319 3 % 1 %

GNS Redes de emalhar 
fundeadas (ancoradas) 

1 394 1 076 2 470 18 % 14 %

GTR Tresmalho 620 1 210 1 830 8 % 15 %
Redes de emalhar e de enredar 2 265 2 384 4 649 29 % 30 %
LLD Palangres derivantes 229 117 346 3 % 1 %
LLS Palangres fundeados 509 647 1 156 6 % 8 %
LTL Corricos 377 672 1 049 5 % 9 %
Linhas e anzóis 1 167 1 453 2 620 15 % 19 %
PTB Rede de arrasto pelo 

fundo de parelha 
6 62 68 0 % 1 %

OTB Redes de arrasto pelo 
fundo com portas 

1 263 264 1 527 16 % 3 %

OTM Rede de arrasto pelágico 
com portas 

212 491 703 3 % 6 %

PTM Redes de arrasto pelágico 
de parelha 

78 114 192 1 % 1 %

Redes de arrasto 1 599 956 2 555 20 % 12 %
PS Redes de cerco com 

retenida 
133 23 156 2 % 0 %

Redes de cerco 134 25 159 2 % 0 %
NK Arte desconhecida ou não 

especificada (1) 
0 92 92 0 % 1 %

NO Sem arte (2) 0 1 999 1 999 0 % 25 %
(1) Opção não válida para os navios que integraram a frota ou foram declarados após 1 de Janeiro de 2003. 
(2) Opção válida unicamente para as artes de pesca secundárias.  
Fonte: elaboração pessoal a partir do registo comunitário da frota de pesca. 

 
As artes mais utilizadas são as nassas (29% dos navios), as redes de emalhar fundeadas 
(ancoradas) (18%), as redes de arrasto pelo fundo com portas (16%) e o conjunto de linhas e 
anzóis (15%). No entanto, os tresmalhes predominam enquanto arte secundária (15% dos 
navios), seguidos de perto pelas redes de emalhar fundeadas (ancoradas), que são utilizadas 
como arte secundária em 14% dos navios. As linhas e anzóis são utilizados por 30% dos navios 
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como arte secundária, sendo os palangres e os corricos utilizados na mesma proporção. 25% dos 
navios declaram não utilizar arte secundária.  
 
A utilização das diferentes artes, principais e secundárias, depende, em parte, da dimensão dos 
navios. O quadro apresenta a percentagem de navios com comprimento superior e inferior a 12 
metros que utiliza os diferentes tipos de arte de pesca.  
 

Artes utilizadas na frota francesa em função da dimensão dos navios 
    Arte principal Arte secundária 
Código Arte % dos 

navios < 
12m 

% dos 
navios > 
12m 

% dos 
navios < 
12m 

% dos 
navios > 
12m 

DRB Dragas rebocadas por 
embarcação 

5 % 4 % 4 % 8 %

Dragas 5 % 4 % 4 % 8 %
FPO Nassas 35 % 2 % 8 % 2 %
Armadilhas 35 % 2 % 8 % 2 %
GND Redes de emalhar de deriva 4 % 0 % 1 % 1 %
GNS Redes de emalhar fundeadas 

(ancoradas) 
20 % 9 % 15 % 6 %

GTR Tresmalho 9 % 5 % 17 % 6 %
Redes de emalhar e de enredar 32 % 14 % 34 % 14 %
LLD Palangres derivantes 3 % 1 % 2 % 1 %
LLS Palangres fundeados 8 % 1 % 9 % 3 %
LTL Corricos 6 % 0 % 10 % 1 %
Linhas e anzóis 17 % 3 % 21 % 5 %
TBB Redes de arrasto de vara 0 % 1 % 0 % 1 %
PTB Rede de arrasto pelo fundo de 

parelha 
0 % 0 % 0 % 4 %

OTB Rede de arrasto pelo fundo com 
portas 

8 % 54 % 1 % 13 %

OTM Rede de arrasto pelágico com 
portas 

1 % 9 % 3 % 21 %

PTM Redes de arrasto pelágico de 
parelha 

0 % 5 % 0 % 7 %

Redes de arrasto 9 % 70 % 5 % 46 %
PS Redes de cerco com retenida 1 % 6 % 0 % 0 %
Redes de cerco 1 % 6 % 0 % 0 %
NK Arte desconhecida ou não 

especificada (1) 
0 % 0 % 1 % 0 %

NO Sem arte (2) 0 % 0 % 26 % 24 %
(1) Opção não válida para os navios que integraram a frota ou foram declarados após 1 de Janeiro 
de 2003. 
(2) Opção válida unicamente para as artes de pesca secundárias.  
Fonte: elaboração pessoal a partir do registo comunitário da frota de pesca. 

 
Nas embarcações com menos de 12 metros de comprimento, as nassas são maioritárias enquanto 
arte principal (35% deste segmento da frota), seguidas das redes de emalhar fundeadas (20%). 
Os tresmalhes (17%) e as redes de emalhar fundeadas (15%) são as artes secundárias mais 
utilizadas. Quanto aos navios com mais de 12 metros de comprimento, a rede de arrasto pelo 
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fundo com portas (54% deste segmento da frota) é a arte mais utilizada, enquanto a arte 
secundária mais utilizada é a rede de arrasto pelágico com portas.  
 
As artes utilizadas variam consideravelmente em função dos mares. Assim, no Atlântico, a arte 
mais utilizada é a rede de arrasto pelo fundo com portas (1 179 navios equipados com esta arte, 
ou seja, 32% da frota). As nassas são utilizadas por 17% da frota atlântica (629 navios), os 
tresmalhes por 12% da mesma frota (441 navios) e as redes de emalhar fundeadas por 10% (375 
navios). Estas artes, em especial as nassas, são utilizadas, sobretudo, nas embarcações de menor 
dimensão. Contudo, a rede de arrasto pelo fundo é a arte mais utilizada pelos navios de média 
dimensão (62% dos navios com mais de 12 metros de comprimento). As redes de emalhar 
fundeadas e as redes de arrasto pelágico com portas são as artes secundárias mais utilizadas, 
sendo cada uma destas técnicas utilizada por 13% da frota das costas atlânticas. 16 % dos navios 
declaram não utilizar arte secundária.  
 
Os navios activos no Mediterrâneo são muito homogéneos em termos de artes utilizadas. 59% 
dos navios (963) utilizam redes de emalhar fundeadas como arte principal, 13% (220 navios) 
utilizam palangres fundeados e 10% (164 navios) utilizam tresmalhes. No entanto, os navios de 
maior dimensão utilizam mais as redes de arrasto pelágico com portas (49% dos navios com 
mais de 12 metros de comprimento), as redes de cerco com retenida (18%) e as redes de arrasto 
pelo fundo com portas (16%). No que respeita às artes secundárias, predominam os tresmalhes, 
utilizados por 47% da frota mediterrânica (775 navios), os palangres fundeados, utilizados por 
18% da frota (295 navios), e as redes de emalhar fundeadas, utilizadas por 15% da frota (247 
navios). Nos navios com mais de 12 metros de comprimento, a rede de arrasto pelo fundo 
continua a ser a arte mais utilizada. 11 % dos navios declaram não utilizar arte secundária.  
 
Nos departamentos ultramarinos, a nassa é a arte mais utilizada (1 666 embarcações, ou seja, 
67% da frota). Contudo, a rede de arrasto pelo fundo predomina nos navios de maior dimensão 
(equipando 56% dos navios com mais de 12 metros de comprimento). Na sua maior parte, estes 
navios fazem parte da frota de pesca do camarão da Guiana. A nassa é a arte secundária mais 
utilizada (equipando 566 embarcações, ou seja, 23% da frota), seguida das redes de emalhar 
fundeadas (418 navios, ou seja, 15% da frota). 49 % dos navios declaram não utilizar arte 
secundária.  
 
Atendendo à pequena dimensão e ao elevado número de embarcações que utilizam nassas, a 
combinação de artes mais frequente é a utilização de nassas como arte principal, sem qualquer 
arte secundária. No entanto, esta situação verifica-se apenas na Martinica e em Guadalupe, se 
exceptuarmos uma centena de navios repartidos, em partes iguais, entre a Bretanha e a Baixa 
Normandia.  
 
A segunda combinação de artes mais frequente (com 11% do total da frota) é a utilização de 
redes de emalhar fundeadas como arte principal e de tresmalhes como arte secundária. Esta 
combinação de artes observa-se, principalmente, no Languedoque-Rossilhão e na 
Provença-Alpes-Côte d’Azur, embora quase sessenta navios bretões estejam equipados da 
mesma forma. Nenhuma outra combinação de artes é utilizada por mais de 5% da frota.  
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7. Gestão da pesca 

7.1. Enquadramento jurídico e institucional 
 
O Decreto-Lei de 9 de Janeiro de 1852, alterado pela Lei de 18 de Novembro de 1997 de 
orientação sobre a pesca marítima e as culturas marinhas, constitui o enquadramento jurídico da 
política da pesca em França. Este enquadramento jurídico regulamenta a gestão dos recursos, o 
estatuto dos pescadores e das empresas de pesca, a organização do sector e a comercialização 
dos produtos da pesca no mar. Prevê, nomeadamente, a possibilidade de o Governo emitir 
licenças e definir quotas de pesca.   
 
A DPMA (Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture [Direcção da Pesca Marítima e 
da Aquicultura]), que depende do MAAPAR (Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales [Ministério da Agricultura, Alimentação, Pesca e Assuntos 
Rurais]) tem a responsabilidade de decidir da política e da aplicação da regulamentação vigente 
no sector. Tutela a organização interprofissional da pesca marítima, o OFIMER (Office National 
Interprofessionnel des Produits de la Mer et de l'Aquaculture [Gabinete Nacional 
Interprofissional dos Produtos do Mar e da Aquicultura]) e o IFREMER (Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer [Instituto Francês de Investigação para a Exploração do 
Mar]). A direcção da pesca marítima e da aquicultura assenta nas direcções regionais (DRAM) e 
departamentais (DDAM) dos assuntos marítimos. Conta igualmente com o apoio do Ministério 
dos Transportes, do Equipamento, do Turismo e do Mar, que, por intermédio dos CROSS 
(Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage [Centros Regionais 
Operacionais de Vigilância e de Salvamento]) e da DSI (Direction du service informatique 
[Direcção do Serviço Informático]), lhe fornece todos os dados relativos às tripulações e aos 
navios.   
 
Os controlos da pesca, tanto no mar como em terra, são da responsabilidade do MAAPAR 
(DPMA), que pode recorrer a outros serviços da administração, como os serviços de vigilância e 
de salvamento, a marinha, a gendarmaria, os serviços antifraude, os serviços veterinários ou os 
serviços de protecção dos consumidores. A coordenação dos serviços de controlo no mar 
incumbe aos prefeitos marítimos e a dos serviços de controlo em terra aos prefeitos regionais e 
departamentais. 
 
Em 1991, o Tribunal de Justiça estabeleceu que, entre 1984 e 1987, a França infringiu a 
regulamentação comunitária ao não efectuar qualquer controlo tendente a garantir o respeito das 
medidas de conservação dos recursos haliêuticos. Em 12 de Julho de 2005, o Tribunal de Justiça 
condenou a França a uma primeira multa de 20 milhões de euros por inobservância da 
regulamentação comunitária e a uma multa adicional de 57,7 milhões de euros por semestre se a 
regulamentação continuasse a ser ignorada. Após uma primeira avaliação da situação realizada 
em Janeiro de 2006, a Comissão concluiu que a França tinha feito progressos, mas que nem tudo 
estava ainda perfeito. 
 
A lei de orientação sobre a pesca marítima e as culturas marinhas permitiu criar o OFIMER 
(Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture [Gabinete 
Nacional Interprofissional dos Produtos do Mar e da Aquicultura]), um verdadeiro organismo 
de intervenção no sector da pesca e da aquicultura que, desde 1 de Janeiro de 1999, substituiu o 
FIOM. O OFIMER depende do Ministério da Agricultura, Alimentação, Pesca e Assuntos 
Rurais e do Ministério do Orçamento, e tem por objectivos reforçar a eficácia económica do 
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sector, melhorar o conhecimento e o funcionamento do sector e aplicar determinadas políticas 
comunitárias. As suas actividades tendem a promover e a apoiar as iniciativas dos profissionais 
que tenham por objectivo aumentar o valor da produção, ao nível da primeira venda, da 
transformação, do transporte ou da distribuição, associando todos os operadores do sector.  
 
O OFIMER é o organismo pagador aprovado pela Comissão Europeia nas intervenções da 
política comum da pesca e do programa POSEIDOM, nos departamentos ultramarinos. Este 
organismo está, portanto, encarregado de gerir os processos de compensação financeira e de 
assegurar o pagamento das ajudas, bem como de controlar, simultaneamente, o respeito dos 
regulamentos e a boa utilização das ajudas financeiras. Além disso, o OFIMER fixa, em 
cooperação com as organizações de produtores, a aplicação das políticas comunitárias.   
 
O OFIMER criou um observatório económico encarregado de acompanhar diariamente a 
evolução do mercado dos produtos da pesca e da aquicultura. A rede interlotas (RIC) recolhe 
diariamente os dados das vendas e das lotas, que sintetiza. Anualmente, é elaborado um balanço 
da produção da pesca e da aquicultura, conjuntamente com a direcção da pesca marítima e da 
aquicultura.  
 
O IFREMER) (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer [Instituto Francês de 
Investigação para a Exploração do Mar]) depende da DPMA, do Ministério dos Transportes, do 
Equipamento, do Turismo e do Mar, do Ministério da Investigação e do Ministério do 
Ambiente.  
 
A França é competente para assinar acordos de pesca bilaterais nos territórios ultramarinos não 
abrangidos pela política comum da pesca. Contudo, não existe actualmente qualquer acordo de 
pesca entre territórios ultramarinos e países terceiros. Em consequência, os navios estrangeiros 
não estão autorizados a pescar nas suas águas.  
 

7.2. Medidas de gestão 

7.2.1. Sistema generalizado de licenças 
 
Para poder aplicar os programas de orientação plurianuais, a França optou por instituir um 
sistema de licenças de exploração, previsto na Lei de 3 de Julho de 1991. Um decreto publicado 
posteriormente estabeleceu os critérios de atribuição das licenças, em função dos tipos de navio 
e das regiões.  
 
Para evitar que outros Estados-Membros obtenham autorização para utilizar a quota de capturas 
da França (através de uma transferência de quotas), a lei de orientação da pesca marítima prevê 
que as licenças de exploração ou as quotas anuais sejam concedidas unicamente a navios que 
arvorem pavilhão francês, e apenas se estes tiverem uma relação económica com o território 
francês, operarem e forem supervisionados a partir de um estabelecimento estável situado em 
solo francês.  As normas de gestão do acesso às pescarias e os controlos do esforço de pesca 
exigem que cada navio disponha de uma licença emitida pelas autoridades francesas.  
 
O reconhecimento da “relação económica real” e da “estabilidade” do estabelecimento depende 
de vários critérios, como o desembarque e a venda das capturas num porto francês, o local de 
residência da tripulação, o ponto de partida da campanha de pesca e a sede administrativa e 
técnica do estabelecimento que gere o navio.  
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Para certas pescarias, é exigida uma licença de pesca especial (PPS), apesar de estas estarem 
igualmente sujeitas ao regime dos TAC e das quotas. Estão igualmente previstas licenças de 
pesca especiais para as espécies demersais, as vieiras, as santolas e as espécies de águas 
profundas, para além das medidas de reconstituição das unidades populacionais de bacalhau, de 
linguado e de pescada-branca.  
 

7.2.2. Quotas individuais 
 
Todos os anos, após consulta do Comité Nacional para a Pesca Marítima, as autoridades 
francesas entregam às organizações de produtores (OP) as quotas de pesca atribuídas a França 
no âmbito da política comum da pesca. Estas quotas são divididas em subquotas, em função do 
historial de capturas dos produtores, das tendências do mercado e dos equilíbrios sócio-
económicos, em conformidade com o disposto na versão alterada em vigor do Decreto de 9 de 
Janeiro de 1852. 
 
Para algumas espécies, são ainda adoptadas medidas complementares de restrição do acesso às 
pescarias. Para a pesca de determinadas espécies, como o atum voador, são igualmente 
necessárias licenças especiais. 

Perto de 7% do total das quotas 
de pesca da União Europeia são 
atribuídos a França. Um pouco 
mais de 60% das quotas 
atribuídas a França dizem 
respeito às espécies demersais. 
Quatro espécies (o escamudo, o 
tamboril, a pescada-branca e o 
badejo) representam 62% das 
quotas para as espécies demersais 
em França. Por si só, o escamudo 
responde por 25% das quotas. 
Actualmente, as quotas para as 

espécies demersais atribuídas a França constituem 14% do total das quotas para as espécies 
demersais da União Europeia, percentagem que tem vindo a aumentar desde o ano 2000. No 
entanto, relativamente a algumas espécies, a parte da França é bem mais importante. Tal é o 
caso, por exemplo, da juliana (70% da quota comunitária), do escamudo (51%), do tamboril e da 
pescada-branca (46% cada um), do badejo (40%) ou da sardinha (23%). 
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As quotas para as espécies 
pelágicas (principalmente para o 
verdinho e o arenque) 
representam 36% das quotas 
atribuídas a França. O pico 
atingido em 2005 para as 
espécies pelágicas reflecte um 
aumento das quotas para o 
verdinho. As quotas para as 
espécies pelágicas atribuídas a 
França constituem 4% do total 
das quotas para as espécies 
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demersais da União Europeia. Não obstante, são atribuídos a França 34% das quotas 
comunitárias para o atum rabilho.  
 
As quotas para as espécies de águas profundas são muito menos importantes. Dizem respeito, 
em larga medida, à maruca e, em menor escala, à maruca azul. No entanto, a França dispõe de 
38% das quotas comunitárias para as espécies de água profunda, representando a quota francesa 
para a maruca azul 76% do total comunitário.  
 
Foi prevista, a nível nacional ou regional, uma regulação específica para as espécies não 
abrangidas por medidas comunitárias de gestão. A administração central e as organizações do 
sector podem adoptar determinadas normas e delegar a gestão em entidades ou instituições 
regionais.   
 
Por exemplo, a pesca das vieiras está sujeita a normas específicas de gestão, a fim de prevenir 
uma exploração excessiva. As licenças são obrigatórias, com indicação das datas de início e de 
termo, das restrições em matéria de artes e das quotas máximas por navio/pessoa/dia. Alguns 
peixes de estuário e algumas espécies de crustáceos são objecto de medidas similares.  
 
A lei da pesca de 1984 e o Decreto nº 94-157, de 16 de Fevereiro de 1994, permitiram criar os 
comités de gestão dos peixes migradores (COGEPOMI), de que fazem parte tanto a 
administração como o sector. Estes comités estabelecem planos de gestão quinquenais, por bacia 
ou curso de água, para as espécies diádromas (principalmente o salmão, o sável e a enguia). Para 
o efeito, adoptam regulamentos de gestão adaptados ao tipo de pesca (comercial ou recreativa) 
e, se for caso disso, medidas de protecção.  
 

7.2.3. Pesca costeira 
 
O Decreto 2001-426 sobre a pesca costeira confere aos pescadores costeiros o estatuto de 
profissionais. Na sequência desse reconhecimento, os pescadores artesanais puderam passar a 
integrar as organizações sectoriais e participar nas suas eleições. Para pescarem ou 
comercializarem a sua produção, devem, contudo, obter previamente uma licença de pesca 
costeira junto da prefeitura do seu departamento. 
 

7.2.4. Pesca no Mediterrâneo 
 
Em complemento da regulamentação comunitária, o Decreto 90-95, de 25 de Janeiro de 1990, 
estabelece as normas gerais para a pesca no Mediterrâneo.  
 
Essas normas alicerçam-se num sistema de licenças para determinadas artes, como as redes de 
arrasto pelo fundo, as redes de arrasto pelágico, as redes de cerco dinamarquesas, as dragas e as 
artes destinadas à pesca costeira rtesanal.  
 
O decreto do Ministério da Agricultura de 1 de Agosto de 2003 estabelece uma licença de pesca 
especial para a pesca com armação. Este decreto permite a utilização de redes de emalhar de 
deriva, apesar de proibidas, desde 1 de Janeiro de 2002, pelo Regulamento (CE) nº 1239/98, de 
8 de Junho de 1998, que altera o Regulamento (CE) nº 894/97. Em 28 de Julho de 2005, o 
Mistério da Agricultura alterou o decreto de 1 de Agosto de 2003 estabelecendo uma moratória 
que proíbe a utilização de armações na zona do santuário Pelagos, entre 15 de Agosto e 15 de 
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Setembro. Em 10 de Agosto de 2005, o Conselho de Estado anulou o decreto de 1 de Agosto de 
2003. 
 

7.2.5. Pesca do alto e nos Territórios Austrais e Antácticos 
 
Os Territórios Austrais franceses não estão abrangidos pela política comum da pesca. Nestes 
territórios, a pesca marítima é regulada pela Lei de 18 de Junho de 1966, pelo decreto de 18 de 
Junho de 1996 e pelo decreto de 27 de Março de 1996, que depende de ordens de execução 
locais. Estes instrumentos estabelecem as normas para a gestão dos recursos, as capturas 
máximas admissíveis e as medidas técnicas. Esta regulamentação inclui ainda as medidas a 
adoptar pela França, enquanto membro da Convenção sobre a Conservação da Fauna e da Flora 
Marinhas da Antárctida (CCRVMA ou CCAMLR). 
 
No seguimento do acordo de Nova Iorque de 1995, o estatuto da frota francesa do alto e da frota 
de pesca do camarão da Guiana foi alterado, ao mesmo tempo que se desenvolveram frotas de 
pesca na Polinésia e na Nova Caledónia.  
 
As águas dos Territórios Austrais e Antárcticos franceses encerram recursos com um valor 
comercial considerável, como, por exemplo, a lagosta castanha das ilhas de São Paulo e 
Amesterdão e a pescada da Nova Zelândia das ilhas Kerguelen e de Crozet. A pesca destas 
espécies é objecto de medidas de conservação (TAC e quotas) e é explorada por uma dezena de 
navios, baseados em diversos portos de Reunião. A França iniciou negociações com os Estados 
insulares do Pacífico Sul, com vista a obter direitos de pesca para os navios atuneiros baseados 
nos territórios ultramarinos (Nova Caledónia, Polinésia francesa, Wallis e Futuna). 
 
Para lutar contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU) nos Territórios 
Austrais e Antárcticos, a França trabalha em colaboração com os países vizinhos. Por exemplo, 
para combater a pesca ilegal da pescada-negra na ZEE das ilhas Kerguelen e Crozet, foi 
concluído um acordo de cooperação com as autoridades australianas que se ocupam deste 
problema nas águas das ilhas Heard e MacDonald. 
 

7.2.6. Pesca recreativa 
 
A pesca marítima recreativa é regulada pelo Decreto nº 90-618, de 11 de Julho de 1990, alterado 
pelo Decreto nº 99-1163, de 21 de Dezembro de 1999. Por outro lado, o Decreto de 21 de 
Dezembro de 1999 fixa os tamanhos mínimos do pescado.   
 
Entende-se por pesca recreativa a pesca cujo produto se destina ao consumo exclusivo do 
pescador e da sua família, não podendo ser comercializado nem ser comprado com 
conhecimento de causa.  
 
Em regra, a pesca recreativa está sujeita à regulamentação aplicável à pesca profissional, no que 
se refere ao tamanho mínimo das capturas, às características e às condições de utilização das 
artes de pesca, às modalidades, às zonas, aos períodos e às restrições. Não obstante, o ministério 
pode estabelecer outras normas relativas ao peso ou ao tamanho das capturas, que não poderão, 
em caso algum, ser mais favoráveis do que as aplicáveis à pesca profissional.  
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A regulamentação impõe igualmente restrições adicionais relativamente aos tipos de arte 
autorizados. Na pesca recreativa subaquática, é proibida a utilização de garrafas de oxigénio. 
Além disso, mesmo sem garrafas de oxigénio, as pessoas que pretendam praticar pesca 
submarina devem dar prévio conhecimento do facto às autoridades locais.  
 

8. Portos 
 
Em França, estão recenseados perto de trezentos pontos de desembarque autorizados. De entre 
estes, menos de cem dispõem de infra-estruturas de desembarque, logísticas ou comerciais 
adequadas, enquanto 41 portos dispõem de lota própria. 
 
Na década de 1990, foram realizados, um pouco por todo o lado, importantes investimentos em 
infra-estruturas portuárias e em lotas. Mais tarde, veio a registar-se uma redução das capturas e 
da frota. Além disso, os desembarques em bases avançadas foram adquirindo uma importância 
crescente, com o objectivo de encurtar o circuito comercial e optimizar a gestão dos navios, em 
detrimento dos portos de origem. Estes factores têm como consequência a subutilização das 
instalações portuárias e o aumento da concorrência entre os portos.  
 
Para melhorar os dados e o controlo da qualidade dos produtos desembarcados, a lei de 
orientação da pesca marítima e da aquicultura de 18 de Novembro de 1997 reduziu a lista dos 
pontos de desembarque autorizados.  
 

Distribuição regional dos portos de pesca 
  Número 

de navios 
% dos 
portos 

Navios/ 
porto 

TAB 
/porto 

kW/ 
porto 

Norte-Pas-de-Calais 2 5 % 110 9 497 32 439
Alta Normandia 3 7 % 49 4 314 13 503
Baixa Normandia 2 5 % 295 6 346 42 022
Bretanha 13 32 % 117 7 251 24 322
País do Loire 5 12 % 103 2 595 15 096
Poitou-Charentes 3 7 % 82 1 555 10 179
Aquitânia 3 7 % 127 5 181 20 027
Languedoque-Rossilhão 2 5 % 396 8 812 45 055
Provença-Alpes-Côte d’Azur 4 10 % 162 1 420 13 495
Córsega 2 5 % 97 588 9 782
Guadalupe 1 2 % 872 2 451 104 028
Martinica 1 2 % 1 190 2 801 70 620
Guiana 1 2 % 149 6 127 21 657
Reunião 1 2 % 281 4 253 25 250
TOTAL 41 100 % 189 5 175 25 779
Fonte: elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca.  

 
41 portos mantiveram um papel administrativo relativamente ao registo da frota, embora sete se 
ocupem, principalmente, dos navios de média dimensão, que representam 19% da frota francesa, 
52% da sua arqueação e 31% da sua potência motriz. Dois destes portos situam-se na Bretanha 
(Concarneau e Lorient), dois no Languedoque-Rossilhão (Sète e Port-Vendres), situando-se os 
restantes em Bayonne, na Aquitânia, em Fècamp, na Alta Normandia, e em Boulogne, no 
Norte-Pas-de-Calais.  
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De entre estes portos, Sète é o que acolhe o maior número de navios (545, ou seja, 7% da frota) 
e 22% dos navios com mais de 24 metros de comprimento. Dois portos, Concarneau e 
Boulogne, acolhem 68% dos navios com mais de 42 metros de comprimento. Concarneau (151 
navios e 2% da frota) acolhe quase metade dos navios franceses com mais de 42 metros de 
comprimento. Concarneau dispõe da maior capacidade de pesca, com 20% da arqueação total da 
frota francesa e 8% da potência motriz. Boulogne (195 navios e 2% da frota) acolhe 19% dos 
navios franceses com mais de 42 metros de comprimento.  

 
Existem 44 lotas de 
pescado. Quase metade é 
gerida por câmaras de 
comércio e da indústria; 
nalguns casos, são geridas 
por cooperativas e, em 
casos muito raros, por 
sociedades comerciais.  
 
Em 2004, as quatro lotas 
mais importantes em 
termos de valor dos 
produtos comercializados 
eram Boulogne-sur-Mer 
(11 %), Le Guilvinec 
(10 %), Lorient (7 %) e 
Concarneau (6 %). No seu 
conjunto, totalizavam 
35% do volume total 
comercializado nas lotas e 
33% do seu valor.  
 
Em Boulogne-sur-Mer, as 
espécies mais 
importantes, em termos de 
volume, são o badejo, o 
escamudo e a 

lagartixa-da-rocha. Não obstante, as lulas representam 16% do valor total, seguidas dos 
salmonetes, dos linguados e do badejo. Estas quatro espécies representam 50% do valor total. 

LOTAS 

Fonte: OFIMER 

 
Em Le Guilvinec, o tamboril responde por 28% do volume e 36% do valor das vendas. 16% do 
volume comercializado em Lorient é composto por lagartixas, embora os lagostins representem 
18% do valor das vendas. Em Concarneau, as espécies mais importantes, em termos de volume, 
são a arinca (12%) e o tamboril (11%), mas o tamboril representa 17% do valor das vendas e os 
lagostins 14%. 
 
Tendo em conta o volume comercializado, e dado tratar-se de um ponto de passagem das 
mercadorias provenientes do norte da Europa, Boulogne-sur-Mer é determinante para a fixação 
dos preços a nível nacional. O conjunto Lorient-Concarneau é igualmente importante devido ao 
volume das transacções e à proximidade das duas lotas.  
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Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Sète, Sables d'Olonne, La Rochelle e Port en Bessin são 
determinantes para a fixação dos preços a nível regional. Contam com numerosos comerciantes, 
e os leilões constituem um meio transparente e eficaz de fixação dos preços. Estes mercados são, 
todavia, vulneráveis face às variações da oferta, às importações maciças, às substanciais 
reduções da frota ou às consequências de poluições acidentais.  
 
Há diversas lotas especializadas. Tal é o caso de Dunquerque e de Grand-Fort-Philippe para os 
peixes chatos, de La Turballe, Saint Gilles Croix de Vie, Hendaia e Sète para os peixes azuis ou 
da baía de Saint-Brieuc, Dieppe e Fécamp para as vieiras. 
 

9. Utilização da produção 

9.1. Consumo 
 
O consumo anual per capita de peixes, crustáceos e moluscos, que era de 15 kg por pessoa na 
década de 1970, atingiu 34 kg (em equivalente peso vivo), sem distinção do tipo de 
apresentação, para voltar a descer para 31 kg. O consumo total é de dois milhões de toneladas, 
para um valor próximo dos 3 900 milhões de euros. O facto de as despesas globais se 
encontrarem, presentemente, estabilizadas fica a dever-se à compensação da redução das 
quantidades compradas através do aumento dos preços. O aumento dos preços segue a tendência 
observada nos mercados desde há vários anos. Em contrapartida, a redução dos volumes 
transaccionados registada neste ano rompe com a tendência para o aumento que se vinha a 
observar desde o início dos anos 2000. 
 
A evolução do mercado dos produtos transformados é semelhante. O consumo diminuiu, para se 
situar abaixo das 300 000 toneladas. Contudo, dado o aumento do preço médio dos produtos, o 
valor total do consumo atingiu, apesar de tudo, 2 700 milhões de euros.  
 
As espécies mais consumidas são o atum, o salmão, o escamudo, o bacalhau, a sardinha, a truta, 
o mexilhão, a ostra, a vieira e o camarão. Se considerarmos o consumo doméstico, as espécies 
mais consumidas são o salmão, o bacalhau, o badejo, o linguado e a truta.  
 

9.2. Comercialização 
 
Menos de dois terços das capturas são efectivamente desembarcadas na costa metropolitana. O 
atum tropical é desembarcado nos países em que são fabricadas as conservas (Seicheles, Costa 
do Marfim, Maurícia ou Madagáscar). Entre 20% e 25% das capturas são desembarcadas em 
pequenos portos e vendidas directamente pelos pescadores da pesca artesanal aos comerciantes 
ou aos restaurantes. Alguns navios desembarcam as suas capturas na Escócia ou noutras bases 
avançadas, a partir das quais são transportadas por terra. Outros desembarcam e escoam 
directamente a sua produção em Espanha ou nos Países Baixos. Os restantes desembarques são 
comercializados nas 41 lotas. 34% das primeiras vendas são efectuadas nas lotas da Bretanha e 
11% nas do Norte-Pas-de-Calais. 
 
Os peixes representam a maior parte do volume transaccionado nas lotas. Não obstante, o 
volume de peixes comercializado diminuiu de 82%, em 1995, para 74%, em 2004, em benefício 
dos moluscos bivalves e dos cefalópodes. Actualmente, os moluscos bivalves representam 11% 
do volume total, os cefalópodes 10% e os crustáceos 4%.  
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Em 1998, começou a observar-se uma tendência para a diminuição do volume comercializado 
nas lotas. Em seguida, o volume aumentou um pouco até 2001. Contudo, desde 2001, o volume 
comercializado diminuiu já 12%. Esta diminuição é devida, em larga medida, ao bacalhau, cujas 
vendas caíram 82%, passando de 16 227 toneladas em 1997 para 2 830 em 2004. O volume das 
transacções de biqueirão conheceu igualmente uma substancial diminuição, apesar de as 
capturas desta espécie flutuarem muito e com frequência. No entanto, desde 1995, o volume de 
moluscos bivalves transaccionado aumentou 65%, enquanto o dos cefalópodes aumentou 28%.  
 
Em 2004, foram colocadas em venda nas lotas 264 147 toneladas de pescado e foram retiradas 
do circuito 11 004. Foram comercializadas 253 000 toneladas, num valor de 692 milhões de 
euros. Este volume inclui 188 000 toneladas de peixe, 55 000 toneladas de moluscos (bivalves e 
cefalópodes) e 10 000 toneladas de crustáceos. Em 2005, o volume colocado em venda 
diminuiu, cifrando-se em 248 827 toneladas. Em termos de volume, as espécies mais vendidas 
nas lotas são a sardinha, o tamboril, o choco e as vieiras, que representam, cada uma, cerca de 
8% do total. No entanto, o linguado gera 10% do valor total das vendas, tal como o tamboril, 
enquanto o lagostim gera 7%.  
 
Pelo segundo ano consecutivo, as quantidades comercializadas nas lotas sofreram uma redução 
de 2%. A estabilidade do valor das vendas na lota explica-se pelo aumento do preço médio dos 
produtos em 4%, em 2002, e em 2%, em 2003. Por outro lado, em 2004, registou-se uma 
diminuição das quantidades vendidas em 8%. Apesar do aumento do preço médio em 6%, o 
valor das vendas regista uma descida de 3%. As diminuições mais importantes foram registadas 
nas lotas do Norte-Pas-de-Calais (-15%), do Mediterrâneo (-11%) e da Mancha (-10%).  
 
O acondicionamento dos produtos da pesca (mareyage) constitui um elo essencial da cadeia 
comercial. As 380 empresas de acondicionamento empregam cerca de 5 000 pessoas e facturam 
mais de 2 000 milhões de euros, com um valor acrescentado de 260 milhões de euros. A maior 
parte das empresas é de pequena dimensão e situa-se perto das lotas, principalmente na 
Bretanha, no Mar do Norte e na Mancha. Estas empresas compram geralmente os seus produtos 
nas lotas, acondicionam-nos e embalam-nos, antes de os expedir para as lojas ou para os 
restaurantes.   
 
Inicialmente mais orientados para os produtos congelados, os supermercados e as grandes 
superfícies estão a ganhar terreno no mercado dos produtos frescos, dos produtos 
pré-cozinhados e dos produtos cozinhados refrigerados. 70% das vendas de produtos frescos são 
realizadas em supermercados e grandes superfícies, e a tendência vai no sentido de um maior 
aumento, enquanto os 30% restantes correspondem ao comércio especializado e à venda directa.  
 
O OFIMER (Office National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de l'Aquaculture 
[Gabinete Nacional Interprofissional dos Produtos do Mar e da Aquicultura]) é responsável, 
nomeadamente, pelas campanhas publicitárias e de promoção dos produtos da pesca e da 
aquicultura em França. Estas campanhas observam as disposições do Regulamento (CE) 
nº 2792/1999, de 17 de Dezembro de 1999, que define os critérios e condições das acções 
estruturais no sector das pescas. 

9.3. Transformação 
 
Existem em França quase 150 empresas de transformação, que empregam 13 000 pessoas, ou 
seja, uma média de 94 pessoas por empresa. A facturação atinge quase 2 900 milhões de euros. 
46% desta cifra correspondem ao valor das matérias-primas.  
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A maior parte destas empresas são de pequena dimensão. 50% das empresas respondem por 
menos de 5% da facturação total do sector, enquanto 5% das empresas asseguram mais de 50% 
da facturação.  
 
A produção de conservas em lata representa 29% do valor total da produção, os produtos 
congelados 28%, os produtos fumados e os produtos da salga 20% e os produtos pré-cozinhados 
refrigerados 22%.  
 
26% das empresas situam-se na Bretanha, 22% na costa atlântica, a sul da Bretanha (Aquitânia, 
Poitou-Charentes e País do Loire), 17% na costa do Mar do Norte e da Mancha, 20% na costa 
mediterrânica e 15% no interior. Regra geral, as empresas das regiões atlânticas fabricam 
produtos de valor superior ao dos fabricados pelas empresas das regiões mediterrânicas ou do 
interior.  
 
São poucas as grandes empresas da Normandia. As regiões do Norte-Pas de Calais, da Bretanha 
e do resto da costa atlântica participam de forma importante na facturação total, uma vez que a 
maior parte das suas empresas são de média dimensão. As empresas da costa mediterrânica e do 
interior são de menor dimensão.  
 
O sector das conservas em lata fornece-se, principalmente, com matérias-primas de origem 
francesa, enquanto a indústria de congelados recorre, principalmente, às importações. Contudo, 
tanto as conservas como a esmagadora maioria dos produtos congelados sofrem a primeira 
transformação ou são mesmo, por vezes, completamente transformados em países terceiros. A 
indústria transformadora francesa está cada vez mais orientada para produtos de elevado valor 
acrescentado.  
 
O atum, as sardinhas e as sardas são as principais produções da indústria conserveira. As 
conservas de atum representam cerca de metade das conservas em lata. A França (com 43 000) 
toneladas) é o terceiro produtor de conservas de atum, a seguir à Espanha (251 000) e à Itália 
(72 000). Os maiores produtores são a Saupiquet (grupo Bolton) e a Paul Paulet (grupo Heinz). 
A produção está concentrada, principalmente, nas saladas de atum. Os lombos utilizados são 
provenientes da Tailândia, de Itália ou do Equador. Os produtos tradicionais são fabricados em 
África ou nas ilhas do Oceano Índico. O atum capturado pelas frotas europeias é transformado 
nas Seicheles (Indian Ocean Tuna), na Costa do Marfim (SCODI, PCFI, Castelli), na Maurícia 
(Mauritius Tuna Fishing Canning Enterprise) e em Madagáscar (PFOI). 
 
A produção de conservas de sardinha ocupa onze empresas, que transformam anualmente cerca 
de 17 000 toneladas de sardinhas, em grande parte (quase metade) importadas. Doze empresas 
asseguram a produção de conservas de cavala, transformando anualmente 20 000 toneladas. 
Dado que uma parte da actividade foi transferida para Portugal, verificou-se um aumento das 
importações de conservas de cavala.  
 
23 empresas produzem em França 23 000 toneladas de salmão fumado e cerca de 2 000 
toneladas de truta fumada. Estas indústrias, que facturam 436 milhões de euros, geram quase 
2 300 postos de trabalho. Nove empresas produzem menos de 100 toneladas, sete produzem 
entre 100 e 1 000 toneladas e as sete restantes produzem mais de 1 000 toneladas.  
 
A produção de surimi está em rápida expansão. Existe apenas uma empresa que fabrica surimi 
de base (grupo Adrien), com a produção no Peru, e seis fabricantes de surimi transformado. 
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Com uma produção a rondar as 39 000 toneladas e uma facturação próxima dos 210 milhões de 
euros; esta indústria gera 1 100 postos de trabalho directos.   
 

10. Comércio externo 
 
A França sofre de um défice estrutural do comércio externo dos produtos da pesca, uma vez que 
a sua produção não satisfaz a procura interna. Este desequilíbrio é provocado por uma procura 
elevada e por uma diminuição das capturas. Quatro produtos, o salmão, o camarão, o atum e o 
bacalhau, são responsáveis por quase 50% do saldo negativo do comércio externo.  
 
O mercado comum representa quase 40% do volume do comércio externo da França em 
produtos da pesca e da aquicultura, tanto em termos de importação como de exportação.  
Embora as importações intracomunitárias representem igualmente 40% do valor das 
importações, as exportações intracomunitárias representam apenas 20% do total das 
exportações.  
 

O défice comercial externo 
dos produtos da pesca 
aumentou progressivamente, 
na sequência da diminuição 
da produção interna, da 
redução das exportações e do 
aumento das importações. 
De um modo geral, o valor 
médio das importações é 
superior ao das exportações.  
 
As importações francesas de 
produtos do mar são 
superiores a um milhão de 

toneladas, para um valor de 3 374 milhões de euros. Do total importado, 1 100 milhões de euros 
correspondem a produtos vivos, frescos ou refrigerados, 1 400 milhões a produtos congelados, 
110 milhões a produtos fumados, secos ou salgados e 650 milhões a conservas. Os principais 
produtos importados são camarões congelados, atum em conserva, vieiras congeladas, 
escamudo e pescada-branca congelados e salmão, bacalhau e tamboril frescos. O Reino Unido é 
o principal fornecedor das importações francesas, seguido da Noruega e da Espanha.  

Comercio exterior de Francia en los productos de la pesca
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As exportações são superiores a 450 000 toneladas, com um valor de 1 120 milhões de euros. O 
atum tropical, destinado a conservas, os camarões, o salmão, o choco e o biqueirão, destinados, 
essencialmente, aos mercados do sul da Europa, bem como as enguias, destinadas aos mercados 
asiáticos, são as principais espécies exportadas. A Espanha e a Itália são os principais destinos 
das exportações francesas (44,3% das exportações), seguidas da Bélgica e da Alemanha.  
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11. Investigação 
 
O IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer [Instituto Francês de 
Investigação para a Exploração do Mar]) é uma instituição pública que depende dos ministérios 
competentes em matéria de investigação, pesca, transportes e ambiente. A sua actividade 
concentra-se, principalmente, na investigação aplicada para a gestão racional dos recursos 
haliêuticos e ambientais. O IFREMER presta ainda apoio técnico à administração, realiza 
peritagens e participa na vigilância do estado do ambiente marinho.   
 
O IFREMER dispõe de um orçamento de 150 milhões de euros e conta 1 900 empregados, dos 
quais 1 380 são investigadores. Está dotado de 72 laboratórios, situados em 24 locais diferentes. 
Dispõe de cinco centros principais, um para a Mancha, um para o Mediterrâneo, um em Brest, 
outro em Nantes e outro em Taiti.  
 
A sua filial Genavir (320 empregados) é o armador dos 16 navios oceanográficos de alto mar e 
costeiros, bem como da frota de submarinos. A frota de submarinos é composta por três 
unidades de grande profundidade, por um submersível tripulado e por um submersível 
telecomandado. 
 
A sua actividade de investigação oceanográfica concentra-se:   
- na evolução dos ecossistemas marinhos (ambiente, qualidade das águas), 
- na avaliação dos recursos da pesca, 
- na gestão do ambiente costeiro, 
- na exploração dos fundos oceânicos e da hidrosfera, 
- no desenvolvimento da rede “méso-pelagos”, rede de escuta pelágica, 
- na engenharia e na tecnologia marinhas.  
 
O IFREMER funciona em coordenação com outros organismos de investigação (CNES, INSU, 
Météo France), bem como com armadores e com a indústria de transformação. O IFREMER é 
membro da Comissão Oceanográfica Internacional, colabora em diversos programas 
internacionais de investigação e participa em alguns programas da União Europeia e no Marine 
Board da Fundação Europeia para a Ciência. 40% dos seus programas de investigação são 
apoiados por parceiros europeus.    
 
O SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine [Serviço Hidrográfico e 
Oceanográfico da Marinha]) é responsável pelo plano de informação náutica, coligindo, 
validando e divulgando as informações úteis para os navegadores e para as forças navais. O 
principal centro do SHOM (EPSHOM) situa-se em Brest. O SHOM emprega quase 800 pessoas 
e dispõe de uma dúzia de navios.   
 
As investigações marítimas realizadas pelo CNRS (Centre national de la recherche scientifique 
sur l’océanographie [Centro Nacional de Investigação Científica sobre a Oceanografia]) são 
asseguradas pelo Departamento de Ciência do Universo do INSU (Institut national des sciences 
de l’univers [Instituto Nacional das Ciência do Universo]), que dispõe de sete navios costeiros 
encarregados de desenvolver trabalhos de investigação no domínio da biogeoquímica, da 
eutrofização, da poluição, da estratigrafia e da biologia. Estes trabalhos de investigação são 
planificados no âmbito do Programme National sur l’Environnement Côtier [Programa Nacional 
para o Ambiente Costeiro] (PNEC), da responsabilidade do IFREMER, e de programas 
europeus financiados pela Comissão Europeia (programa Marine Science and Technology 
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[Programa Específico de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico no domínio das Ciências 
e Tecnologias Marinhas], MAST). 
 
O CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux [Centro de Documentação, Pesquisa e Experimentação sobre as 
Poluições Acidentais das Águas]) estuda os produtos contaminantes, os seus efeitos e os meios 
utilizados para os combater, tanto nas águas marinhas como nas águas interiores. O CEDRE 
dispõe de um orçamento de 5 milhões de euros e conta 50 empregados.  
 
A Météo France (Meteorologia Francesa) efectua observações da atmosfera e da superfície 
oceânica para as suas previsões meteorológicas.  
 
O IRD (Institut de Recherche pour le Développement [Instituto de Investigação para o 
Desenvolvimento]) ocupa-se, mais especificamente, das relações entre o Homem e o ambiente 
nas regiões tropicais e mediterrânicas, na perspectiva de um desenvolvimento duradouro destas 
regiões. Estuda, nomeadamente, as alterações do clima tropical, as interacções entre o oceano e 
a atmosfera, a utilização das zonas costeiras, os recursos e os aspectos sociais, a aquicultura 
tropical, os ecossistemas marinhos, os recursos e a sua exploração, bem como o impacto da 
actividade humana.  
 
O INRA (Institut national de la recherche agronomique [Instituto Nacional de Investigação 
Agronómica]) participa nos trabalhos de investigação sobre a pesca, o IFP (Institut Français du 
Pétrole [Instituto Francês do Petróleo]) nos estudos no mar alto, o Institut polaire Paul Émile 
Victor (Instituto Polar Paul Émile Victor) e o Centre national d’étude et de valorisation des 
algues (Centro Nacional de Estudo e de Valorização das Algas) desenvolvem linhas de 
investigação especializadas. Por outro lado, a ATMA (Association technique maritime et 
aéronautique [Associação Técnica Marítima e Aeronáutica]) organiza conferências sobre 
técnicas avançadas, investigação e desenvolvimento.   
 

12. Organização do sector 
 
Em França, estão actualmente reconhecidas 36 organizações de produtores. Estas organizações 
agrupam-se em torno de três federações nacionais, a ANOP (Association nationale des 
organisations de producteurs de pêche [Associação Nacional das Organizações de Produtores 
de Pesca]), sediada na Bretanha, a AMOP (Association méditerranéenne des organisations de 
producteurs [Associação Mediterrânica das Organizações de Produtores]), na região do 
Mediterrâneo, e a FEDOPA (Fédération des organisations de producteurs de la pêche 
artisanale [Federação das Organizações dos Produtores de Pesca Artesanal]), e de uma 
associação regional, a UBOP (Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche 
maritime [União Bretã das Organizações de Produtores da Pesca Marítima). A ANOP foi 
reconhecida em 1976, a AMOP em 1995, a FEDOPA em 1991 e a UBOP em 1996. 
 
Quinze organizações de produtores são membros da FEDOPA e dez da ANOP. As organizações 
de produtores da costa mediterrânica, membros da FEDOPA ou da ANOP estão igualmente 
filiadas na AMOP. Do mesmo modo, estão filiadas na UBOP três organizações de produtores 
bretãs, membros da FEDOPA.  
 
Há nove organizações de produtores especializadas. A ORTHONGEL (Organisation des 
producteurs de thon congelé [Organização dos Produtores de Atum Congelado]) concentra a 
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sua actividade no atum tropical. Sete destas organizações são especializadas na produção de 
ostras e uma na de mexilhões.   
 
A maior parte das organizações de produtores está sediada na Bretanha (8 organizações de 
produtores) e no Languedoque-Rossilhão (7). Em Poitou-Charentes, existem cinco organizações 
de produtores reconhecidas, contra quatro no País do Loire, três na Aquitânia e no 
Norte-Pas-de-Calais e duas na Baixa Normandia, na Guiana e na Provença-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Na década de 1970, foram reconhecidas doze organizações de produtores, contra seis na década 
de 1980 e dezoito depois de 1990. As primeiras organizações de produtores, reconhecidas em 
1971, tinham por objectivo regular o mercado, através de fundos regionais de organização do 
mercado dos produtos da pesca. As oito organizações de produtores de aquicultura começaram a 
ser reconhecidas em 1989, apesar de a maior parte destas organizações só ter sido reconhecida a 
partir de 1997. 
 
A participação do sector na gestão dos recursos concentra-se em torno de uma organização 
interprofissional, o Comité national pour la pêche maritime et l’aquaculture (Comité Nacional 
para a Pesca Marítima e a Aquicultura), em que se encontram representados os diferentes 
agentes do sector (produção, comercialização e transformação. Criada no seguimento da crise 
económica da década de 1930, esta organização foi formalizada em 14 de Agosto de 1945. 
Tendo actualmente como base jurídica a Lei de 2 de Maio de 1991, esta organização é 
financiada através de imposições parafiscais pagas pelos produtores e pelas empresas de 
primeira venda, bem como através da retribuição dos serviços que presta. A administração 
controla a legalidade das suas decisões e exerce controlo financeiro.  
 
Articula-se a três níveis: nacional, regional e local. Existem 39 comités locais, muito activos, 
baseados nos portos (ou grupos de portos), 14 comités regionais e um comité nacional. O comité 
nacional deve, obrigatoriamente, ser consultado sobre todas as medidas de alcance nacional ou 
comunitário relativas à conservação ou à gestão das pescarias ou às condições aplicáveis à pesca 
comercial. O comité nacional e os comités regionais podem atribuir, em nome do Governo, 
licenças para determinados tipos de pesca. Os comités regionais e locais podem igualmente 
prestar assistência técnica e informações ao sector, bem como participar activamente na 
elaboração de determinadas medidas adoptadas a nível nacional (emissão de licenças) e relativas 
a questões sociais (prevenção de acidentes, formação profissional, auxílio às famílias em 
dificuldades).  
 
O CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture [Comité Interprofissional dos 
Produtos da Aquicultura]) agrupa as organizações profissionais representativas da piscicultura. 
O CIPA foi criado em 19 de Dezembro de 1997 e foi oficialmente reconhecido em 11 de Junho 
de 1998. O SFAM (Syndicat de l'Aquaculture Marine et Nouvelle [Sindicato da Aquicultura 
Marinha e Nova]) faz parte do CIPA desde 15 de Junho de 2000. 
 
O CIPA articula-se em torno de três eixos: a representação dos piscicultores, através da FFA 
(Fédération Française des Aquaculteurs [Federação Francesa dos Aquicultores]), a 
representação dos fabricantes de alimentos, através do SPPA (Syndicat Professionnel des 
Producteurs d'Aliments Aquacoles [Sindicato Profissional dos Produtores de Alimentos 
Aquícolas]), e a representação dos transformadores, através da ATT (Association des 
Transformateurs de Truite [Associação dos Transformadores de Truta]). 
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A produção de moluscos bivalves organiza-se em torno de uma associação interprofissional, o 
CNC (Comité National de la Conchyliculture [Comité Nacional da Conquilicultura]), em que se 
encontram representadas a produção, a transformação e a distribuição. Reconhecido como 
organização interprofissional agrícola por decreto de 13 de Janeiro de 2000, o CNC pode 
concluir acordos interprofissionais entre a totalidade ou parte dos operadores do subsector. O 
CNC encontra-se dividido em sete SRC (Sections Régionales de la Conchyliculture [Secções 
Regionais da Conquilicultura]): Normandia-Mar do Norte, Bretanha Norte, Bretanha Sul, País 
do Loire, Poitou-Charentes, Arcachon-Aquitânia e Mediterrâneo.  
 
O CNC desenvolve acções relativas à gestão do mercado conquícola, à protecção do litoral, à 
defesa da qualidade das águas, às normas sanitárias, à legislação social e fiscal aplicável aos 
conquilicultores, à investigação científica e técnica, à promoção dos produtos conquícolas, ao 
ensino e à formação, à informação interprofissional e às relações com os meios de comunicação 
social e com o grande público. 
 
Importa ainda referir o SNEC (Syndicat National des Employeurs de la Conchyliculture 
[Sindicato Nacional dos Empregadores da Conquilicultura]), organização patronal do subsector 
conquícola.  
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13. Hiperligações 
 
http://ifm.free.fr/htmlpages/index1.htm Institut Français de la Mer  
http://nidra.free.fr/index.htm Cluster Maritime Français 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressour
ces.themes.pecheaquaculture_r59.html 

Ministère de l'Agriculture 

http://www.extraplac.fr/ Programme EXTRAPLAC 
http://www.shom.fr Service hydrographique national  
http://www.comite-peches.fr/index.htm Le Réseau des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins 
http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comité interprofessionnel des produits de 
l’aquaculture 

http://www.cnc-
france.com/index.php?rub=2 

Comité National de la Conchyliculture (CNC) 

www.huitre-normandie.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Normandie mer du Nord 

www.huitres-de-Bretaña.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Bretagne Sud 

www.huitresmarennesoleron.info Section Régionale de la Conchyliculture 
Poitou-Charentes 

www.huitres-arcachon-capferret.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Arcachon Aquitaine 

www.lagunedethau.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Méditerranée 

http://www.comite-
peches.fr/cnpmem/index.htm 

Comité National des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins 

http://www.crpmemhn.fr/ Comite Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Haute-Normandie 

http://www.aglia.asso.fr/ Observatoire des pêches et des cultures marines 
du golfe de Gascogne 

http://www.ifremer.fr/francais/ IFREMER 
http://www.oceano.org/ Institut océanographique, Fondation Albert Ier, 

Prince de Monaco 
http://agro.roazhon.inra.fr/dep/deern/hal/ Laboratoire Halieutique de l’ENSAR 
http://com.univ-mrs.fr/ Centre d'Océanologie de Marseille (COM) 
http://www.ifremer.fr/drvrhspn/ Laboratoire Ressources Halieutiques Aquitaine 
http://www.sb-roscoff.fr/ Station Biologique de Roscoff 
http://web.bagadoo.tm.fr/fr/rechform/biolo_
marine/index.html 

Station de biologie marine de Concarneau 

http://www.ccstilorient.org/ CCSTI Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de Lorient 

 CEASM 
http://www.ifremer.fr/cofrepeche/ Cofrépêche 
http://www.oceanic-
dev.com/accueil.asp?langue=fr 

Oceanic Developpement 

http://www.pechemed.com/ AMOP Association Méditerranéenne des 
Organisations de Producteurs 
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http://www.arpevie.com/OP.html ARPEVIE 
http://capsud.sextan.com/ CAPSUD 
http://armag.sa.free.fr/ Armement et Mareyage de Guyane (ARMAG) 
http://www.adrien.fr/fr/s01_home/s01p01_h
ome.php?PHPSESSID=4d844db609a6208b
00ce6ec9e401ac9f 

Groupe ADRIEN 

http://www.chalutiers-boulonnais.com/ Les Chalutiers Boulonnais 
http://www2.allnet.fr/nfm/ Groupement Qualité des Marins-Pêcheurs, 

Criées et Mareyeurs de Basse-Normandie 
http://www.ofimer.fr/Pages/Accueil/1Accue
il2004.html 

Office National Interprofessionnel des Produits 
de la Mer 

http://www.adepale.org/ Association des Entreprises de Produits 
Alimentaires Elaborés (ADEPALE) 

 Confédération des Industries de Traitement des 
Produits des Pêches Maritimes 

http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comité interprofessionnel des produits de 
l'aquaculture 

http://www.aquatruitenord.com/ Syndicat des pisciculteurs salmoniculteurs du 
Nord 

http://www.lequertier.com/ Société LEQUERTIER 
http://members.aol.com/armt29/ Armement NICOT 
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