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1. Introdução 
 
  

A Islândia situa-se no Norte da Europa, 
entre o Mar da Gronelândia e o 
Atlântico Norte, a noroeste do Reino 
Unido. 
Tem uma área total de 103 000 km2, 
dos quais 100 250 são terra e 2 750 são 
água. A faixa costeira tem uma 
extensão de 4 970 km. 

de pesca.  

                                                

 
A Islândia tem uma população total de 
304 367 habitantes (Julho de 2008) e 
uma taxa de crescimento demográfico 
de 0,78% (estimativa de 2008). 
 
O país reclamou 12 milhas marítimas 
de águas territoriais, 200 milhas 
marítimas de zona económica exclusiva 
(ZEE) e 200 milhas marítimas de 
plataforma continental. Em 1985, a 
Islândia foi o primeiro Estado a ratificar 
a Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar (UNCLOS). Presentemente, a Islândia tem uma zona marinha de 758 000 km2 
dentro dos seus limites 
 
A Islândia é parte no diferendo internacional que opõe este país, o Reino Unido e a Irlanda à 
Dinamarca, relativamente à sua alegação de que a plataforma continental das ilhas Faroé se 
prolonga para além das 200 milhas marítimas. 
 
Convenções em que a Islândia é parte1: 

• Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS, 1982) 
• Acordo das Nações Unidas relativo à Aplicação das Disposições da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar respeitantes à Conservação e à Gestão das 
Populações de Peixes Transzonais e das Populações de Peixes altamente Migradores 
(Acordo das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes Transzonais e das Populações 
de Peixes altamente Migradores, 1995) 

• Convenção do Conselho Internacional para o Estudo do Mar (CIEM, 1964) 
• Convenção sobre a Futura Cooperação Multilateral nas Pescarias do Noroeste do 

Atlântico (NAFO, 1978) 
• Convenção sobre a Futura Cooperação Multilateral nas Pescarias do Atlântico Nordeste 

(NEAFC, 1980) 
• Acordo de Cooperação em matéria de Investigação, Conservação e Gestão dos 

Mamíferos Marinhos do Atlântico Norte  (NAMMCO, 1992) 
• Convenção Internacional para a Regulação da Actividade Baleeira (1946) 
• Convenção Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT, 2002) 
• Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD, 2002)  

 
1  Close to the sea [Perto do Mar], Ministério das Pescas 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf 
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• Declaração do Rio da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUAD, 1992) e Agenda 21 

• Código de Conduta da FAO para uma Pesca Responsável (1995) 
• Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992) 
• Convenção relativa à Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural da 

Europa  (1979) 
• Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens 

Ameaçadas de Extinção (CITES, 1973) 
• Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR, 1992). 

 
1.1 Organização do Estado  
 
A Islândia é uma República (desde a independência, em 1944) e a sua capital é Reiquiavique. 
Administrativamente está dividida em oito regiões: Austurland, Hofudhborgarsvaedhi, 
Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Surhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir e Vesturland. 
 
O Governo da Islândia continua a opor-se à adesão à UE, essencialmente devido ao facto de os 
islandeses temerem perder o controlo sobre os seus recursos haliêuticos.  
 
1.2 Situação económica 
 
A economia de tipo escandinavo da Islândia é basicamente capitalista, com uma taxa de 
desemprego baixa e uma distribuição da riqueza notavelmente equilibrada. Na ausência de 
outros recursos naturais, a economia da Islândia é muito dependente da pesca, que responde por 
70% das receitas de exportação e emprega 6% da mão-de-obra. A economia é, pois, sensível ao 
declínio das unidades populacionais de peixe, bem como às flutuações dos preços mundiais das 
suas principais exportações: peixe e produtos da pesca, alumínio e ferro-silício (CIA, 2008). 
 
1.3 Sector das pescas 
 
Os desembarques do sector da pesca marítima islandês representam 2,1% das capturas mundiais, 
colocando a Islândia como 12.ª maior nação de pesca mundial. Os pesqueiros islandeses são 
muito produtivos, com grandes quantidades de cantarilho, arenque, bacalhau e capelim. As 
espécies mais importantes desembarcadas na Islândia, tanto em termos de valor como de volume, 
são o bacalhau, o cantarilho e a arinca2.  
 
Em 2007, as capturas totais dos navios de pesca islandeses ascenderam a 1 396 000 toneladas, 
ou seja, mais 73 000 toneladas do que em 2006. O valor das capturas ascendeu a 80 000 milhões 
de coroas islandesas, mais 5,4% do que no ano anterior. A maior parte das capturas foi 
transformada na zona oriental do país, principalmente espécies pelágicas. O valor mais elevado 
das capturas foi comprado por transformadores de pescado na zona da capital e no sudoeste, 
num valor de cerca de 14 500 milhões de coroas islandesas em cada região. A quota regional 
mais elevada das capturas de demersais, quase um quarto do total, foi igualmente transformada 
na zona da capital, principalmente em Reiquiavique3. A nível interno, este sector é importante, 
o segundo mais importante, e emprega cerca de 9% da mão-de-obra. 
 
O sector das pescas islandês é um dos mais eficientes e competitivos do mundo, tendo registado 
significativas melhorias na última década. Os esforços no sentido de aumentar o valor 

                                                 
2 Perfil da FAO por país www.fao.org.  
3 Estatísticas da Islândia http://www.statice.is/.  
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acrescentado da transformação, compensaram, em larga medida, os volumes mais baixos das 
capturas totais. Com recurso à mais recente tecnologia e a técnicas de gestão modernas, tem 
vindo a ser prestada uma crescente atenção à transformação de produtos da pesca frescos de 
maior valor, em detrimento de produtos congelados ou salgados produzidos a partir de espécies 
demersais. Desde o final da década de 1990, o sector procurou expandir-se para o estrangeiro, 
para aumentar a sua eficácia, e atravessou um importante período de consolidação.  
 
Historicamente, as espécies demersais, como o bacalhau, a arinca, o escamudo e o cantarilho, 
são o mais importante recurso do sector das pescas, representando três quartos do valor total das 
capturas. O bacalhau é a espécie de maior valor que evolui nas águas islandesas, representando 
40% das capturas totais. A unidade populacional de bacalhau está a recuperar de uma situação 
próxima da ruptura que ocorreu no início da década de 1990 e que obrigou o governo a 
introduzir medidas de conservação estritas. As persistentes preocupações com a dimensão da 
unidade populacional de bacalhau foram, até certo ponto, atenuadas pelo aumento dos preços e 
das capturas de outras espécies, como a arinca, o capelim, o cantarilho e o verdinho (dentro e 
fora da zona de pesca exclusiva de 200 milhas da Islândia). Globalmente, o sector das pescas 
conheceu algumas flutuações nos últimos anos. Em 2000-2002, o sector conheceu um aumento 
dos preços dos produtos da pesca e das quotas de pesca, mas em 2003 tanto os preços como as 
quotas voltaram a descer. O total de capturas aumentou em 2004, com um aumento 
correspondente das quotas, mas desde então as capturas totais e as quotas de capturas 
recomendadas têm vindo a diminuir (as capturas de 2006 foram as mais baixas desde 1992). O 
impacto desta situação foi parcialmente compensado por um aumento sustentado dos preços dos 
produtos da pesca nos mercados internacionais desde meados de 2004. Em Julho de 2007, o 
Ministério das Pescas anunciou uma redução substancial da quota de bacalhau na campanha de 
pesca de 2007-2008, em resposta a novas indicações de declínio das unidades populacionais. 
 
Foi desenvolvido um sistema completo de gestão das pescas baseado em quotas individuais 
transferíveis (o sistema ITQ) para gerir as unidades populacionais de peixes e promover a 
utilização eficaz dos recursos haliêuticos, que tem suscitado críticas crescentes nos últimos anos. 
Inicialmente, o governo atribuía quotas de pesca a todos os navios; contudo, ao longo dos anos, 
um pequeno grupo de ricos armadores (“reis das quotas”) adquiriu uma parte significativa dos 
direitos a quotas anuais, que vendem, com lucro, a outros pescadores. A revolta motivada pelo 
carácter oligárquico do sistema transformou-o em tema de debate nas duas últimas eleições 
gerais, mas tal debate apenas deu origem a pequenas reformas (EIU). 
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2. Quadro jurídico e institucional 
 
2. 1 Quadro jurídico das pescas e fronteiras marítimas 
 
O Parlamento islandês, Althingi, é a sede do poder legislativo na Islândia. A legislação fornece 
as bases para a administração dos assuntos do mar, enquanto as leis e as resoluções 
parlamentares definem o quadro político. 
 
Em 1990, o Parlamento islandês aprovou uma Lei da Gestão das Pescas completa e uniforme, 
que constitui a pedra angular do actual sistema de gestão das pescas nas águas islandesas. A lei 
visa promover a conservação e a utilização eficaz das unidades populacionais de peixes, 
assegurando, deste modo, emprego e população em toda a Islândia. A lei visa estabelecer os 
princípios de gestão da pesca e lançar as bases para uma utilização eficaz e racional das 
unidades populacionais de peixes, a fim de assegurar ao país o máximo rendimento dos recursos. 
Estes objectivos correspondem, pois, perfeitamente ao conceito e aos objectivos de 
desenvolvimento sustentável4. 
 
Nos termos da Lei de Gestão das Pescas, foi instituído o sistema de quotas individuais 
transferíveis (ITQ) para as pescas, que ficaram sujeitas a quotas de capturas por navio. Essas 
quotas representam partes do total admissível de capturas (TAC) nacional. As quotas são 
permanentes, perfeitamente divisíveis e transferíveis de forma bastante livre.  
 
Desde 1991, foram introduzidas diversas alterações ao sistema de gestão das pescas. Em Agosto 
de 2006, a legislação foi codificada, como Lei n.º 116/2006, de modo a incluir todas as 
alterações introduzidas na lei original de 1990. 
 
2.2 Quadro institucional 
 
A tutela máxima da pesca na Islândia é exercida pelo Ministério das Pescas e da Agricultura (a 
seguir designado “ministério”), criado em 2007. O ministério é responsável pela gestão das 
pescas na Islândia, pela aplicação da legislação e pela adopção de regulamentos para o efeito. O 
ministério é responsável pela administração geral, pela planificação a longo prazo e pelas 
relações com outras instituições responsáveis pela pesca a nível internacional. É igualmente 
responsável pelas decisões anuais relativas aos TAC. 
 
Nas tarefas de gestão e de administração geral, o ministério é assistido por três organismos: a 
Direcção das Pescas, o Instituto de Investigação Marinha e os Laboratórios de Pescas da 
Islândia5.  

Ministério das Pescas

Direcção das Pescas Instituto de 
Investigação Marinha

Laboratórios de Pescas 
da Islândia 

Guarda Costeira Direcção das 
Alfândegas

Direcção da 
Navegação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4  The Ocean, Iceland's Policy [O Oceano, a política da Islândia]. Ministério das Pescas. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
5  Close to the sea [Perto do Mar], Ministério das Pescas www.sjavarutvegsraduneyti.is  
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As competências do ministério são as seguintes: 
 

• Pescas 
• Investigação, conservação e utilização das unidades populacionais de peixes, de outros 

recursos marinhos vivos do oceano e dos fundos marinhos, e gestão de zonas em que 
estes recursos podem ser explorados 

• Controlo da conservação e utilização das unidades populacionais de peixes, de outros 
recursos marinhos vivos do oceano e dos fundos marinhos, e gestão de zonas em que 
estes recursos podem ser explorados 

• Investigação e controlo da produção e importação de produtos da pesca 
• Maricultura de espécies marinhas 
• Apoio à investigação, desenvolvimento e inovação no sector das pescas. 

 
A Direcção das Pescas (“fiskistofa”) ocupa-se da gestão corrente das pescas. É responsável pela 
aplicação da legislação relativa à gestão das pescas e colige e publica dados e outras estatísticas 
sobre as pescas. Emite licenças de pesca para os navios e atribui quotas de capturas. Incumbe-
lhe ainda impor sanções por capturas ilegais. A Direcção supervisiona a transferência de quotas 
e a partilha de quotas entre navios de pesca, controla as declarações relativas aos desembarques 
dos navios e acompanha a pesagem das capturas. 
 
A Direcção realiza ainda inspecções a bordo dos navios de pesca e nos portos de desembarque 
que incidem na composição das capturas, no equipamento de pesca e nos métodos de tratamento 
das capturas. Emite ainda licenças para as unidades de transformação e supervisiona a sua 
produção. Os transformadores têm de satisfazer requisitos específicos em matéria de higiene, 
equipamento e controlo de qualidade. Organismos de inspecção aprovados são responsáveis pela 
inspecção em matéria de higiene e de instalações, bem como pelo acompanhamento da produção, 
tanto nos estabelecimentos de transformação em terra como a bordo dos navios. Os organismos 
de inspecção têm de ser certificados. 
 
Na realização das suas múltiplas tarefas, a Direcção das Pescas coopera com uma série de outras 
instituições governamentais, incluindo a Guarda Costeira da Islândia, a Direcção das Alfandegas 
e a Direcção da Navegação. A colaboração com as autoridades portuárias e com a associação 
das autoridades locais permite o registo diário das capturas pesadas em todo o país6. 
 
Os Laboratórios de Pescas da Islândia (IFL) foram criados em 1934 e realizam investigação e 
trabalho analítico para as pescas, principalmente para o sector da transformação7. Para mais 
informações sobre os IFL e o Instituto de Investigação Marinha, consultar o capítulo 10 sobre 
investigação. 
 

                                                 
6 Direcção das Pescas www.fiskistofa.is.  
7 Instituto Islandês de Investigação Alimentar www.rf.is.  
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3. Gestão dos recursos haliêuticos 
 
3.1 Evolução da gestão das pescas na Islândia 
 
A jurisdição nacional sobre as unidades populacionais de peixes e a respectiva gestão foram-se 
desenvolvendo na Islândia, por etapas, ao longo do século XX, tendo a instituição da zona 
económica exclusiva de 200 milhas marítimas, em 1976, representado um marco importante 
neste percurso. O período subsequente a 1976 caracterizou-se por acções tendentes a 
desenvolver a gestão das pescas, no intuito de utilizar os recursos de forma, simultaneamente, 
rentável e sustentável. Com o alargamento da ZEE, tornou-se claro que a Islândia teria de 
adoptar novas regras em matéria de gestão das unidades populacionais comerciais. A legislação 
nesta matéria foi objecto de uma revisão substancial, tendo a Lei da Pesca na zona de pesca 
exclusiva da Islândia sido adoptada em 1976. Esta lei estipulava que a pesca seria baseada na 
avaliação científica do estado das unidades populacionais. As capturas anuais das principais 
unidades populacionais comerciais eram muitas vezes consideravelmente superiores ao 
recomendado pelos pareceres científicos, tendo sido introduzidas muitas alterações à legislação 
e à regulamentação aplicáveis à gestão das pescas. 
 
Em 1984, foram introduzidas quotas de capturas para as espécies demersais. Era atribuída a cada 
navio uma quota de captura, determinada com base na sua parte do TAC e nas capturas do navio 
em causa nos três anos anteriores. Em 1985, foi introduzido um sistema de quotas de captura nas 
pescarias demersais, aplicável aos navios que preferiram esta opção a restrições do esforço de 
pesca. 
 
Durante este período, as capturas de demersais excederam as recomendações dos pareceres 
científicos, quer porque os TAC eram fixados acima do recomendado, quer porque as capturas 
excediam os limites estabelecidos. 
 
Finalmente, em 1990, a Lei da Gestão das Pescas introduziu um sistema de quotas individuais 
transferíveis (ITQ). Apresentamos em seguida uma perspectiva cronológica do sistema de 
gestão das pescas:  
 

Até 1965 Gestão das pescas irrelevante. Restrições aplicáveis às artes de pescas e às zonas de 
pesca para algumas pescarias 

1965-75 Pesca costeira de camarão e vieira. Mistura de limitações de acesso, restrições do 
esforço e, na pescaria da vieira, quotas de transformação. 

1969 Pescaria do arenque: quota total. 
1972 Pescaria do arenque: proibição da pesca. 
1976 Pescaria do arenque: quotas individuais por navio. 
1976 Pescarias demersais: quota total para o bacalhau. 
1977 Pescarias demersais: restrições individuais do esforço de pesca. 
1979 Pescaria do arenque: as quotas por navio passam a ser transferíveis. 
1980 Pescaria do capelim: quotas individuais por navio. 
1984 Pescarias demersais: quotas individuais transferíveis por navio, com isenção dos 

pequenos navios. 
1985 Pescarias demersais: introdução da opção da quota de esforço. 
1986 Pescaria do capelim: as quotas por navio passam a ser transferíveis. 
1988 Sistema de quotas transferíveis por navio em todas as pescarias. A opção da quota 

de esforço é retida para as pescarias demersais. 
1991 Sistema bastante completo e uniforme de quotas individuais transferíveis em todas 

as pescarias, com isenção dos pequenos navios. 
A partir de 1991 Várias medidas para controlar a expansão da frota de pequenos navios. 

Alterações do sistema de ITQ. 
 

Fonte: Ministério das Pescas: legislação e regulamentação das pescas. 
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3.2 Gestão baseada em direitos: o sistema ITQ 
 
Através da Lei da Gestão das Pescas de 1990, a Islândia desenvolveu um sistema de gestão de 
quotas individuais transferíveis (ITQ), fixadas em função das capturas do navio em causa 
durante um dado período de três anos. No âmbito deste sistema, a cada navio é atribuída uma 
quota permanente. Essa quota constitui uma parte da quota anual de capturas dos navios, que é 
determinada pelo TAC fixado para a espécie em causa. A partir de 1991, foram introduzidas na 
Lei da Gestão das Pescas diversas alterações que limitaram o direito de transferência e a quota 
máxima de operadores de navios individuais. 
 
A fim de evitar a consolidação indevida de direitos de pesca por poucas empresas de pesca, 
foram estabelecidos limites máximos para as quotas de captura de unidades populacionais 
comerciais que podem ser detidas por uma empresa de pesca ou por um grupo de empresas com 
laços de propriedade estreitos. Esse limite máximo é de 12% para o cantarilho, 20% para o 
arenque e o capelim e de 20% para o camarão do largo. Outra medida estipula que cada empresa 
ou consórcio de empresas de pesca não pode deter mais de 12% do valor das quotas combinadas 
das unidades populacionais a que respeitam os TAC em causa. 
 
Um navio pode transferir parte das suas quotas entre campanhas de pesca, mas perdê-las-á se as 
suas capturas forem inferiores a 50% da sua quota total, em "equivalente bacalhau"8, em dois 
anos seguidos. Está igualmente previsto que, no decurso de um ano, a transferência líquida de 
quotas de um determinado navio não pode ser superior a 50%. 
 
Na Primavera de 2002, o Parlamento da Islândia (Althingi) aprovou uma lei que prevê a 
introdução de uma taxa de pesca, fixada em função dos direitos de pesca atribuídos dentro e fora 
da ZEE da Islândia em 20049. 
 
As principais características do sistema de ITQ, tal como previsto na Lei da Gestão das Pescas, 
podem ser sintetizadas do seguinte modo10: 

                                                 
8  “Equivalente bacalhau” é expresso em peso e tem em conta o valor relativo das diferentes espécies de pescado 

no mercado, que é anualmente fixado por regulamento. Para os navios que detêm uma quota para diversas 
espécies, o total pode ser calculado em kg, em equivalente bacalhau. Frequentemente, as transferências de 
quotas entre navios são medidas em equivalente bacalhau. Fonte: Ministério das Pescas 
www.fisheries.is/management/index.htm  

9  The Ocean, Iceland's Policy [O Oceano, a política da Islândia]. Ministério das Pescas. 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  

10  OCDE, Fisheries management systems in OECD countries; Iceland [Sistemas de gestão das pescas em países da 
OCDE; Islândia]. http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/34429527.pdf  
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Os TAC são fixados pelo Ministro das Pescas com base nas recomendações formuladas pelo 
Instituto de Investigação Marinha (MRI). 
Aos navios de pesca é atribuída uma quota-parte fixa das espécies sujeitas a TAC. O total das 
quotas-partes de todos os navios é igual a 100% da quota de cada espécie. Inicialmente, as 
quotas foram atribuídas com base nas capturas realizadas antes da instituição do sistema de 
quotas. 
O produto da multiplicação da quota-parte pelo TAC corresponde à quantidade da espécie em 
causa que cada navio está autorizado a capturar durante a campanha de pesca pertinente. É 
normalmente referido como quota de capturas do navio. 
As quotas-partes permanentes e as quotas de capturas anuais são divisíveis e transferíveis para 
outros navios, com algumas restrições pouco significativas. 
A atribuição de quotas está subordinada ao pagamento de uma taxa. 
As empresas de pesca individuais não podem controlar, em termos de equivalente bacalhau, 
mais do que o equivalente a 12% do total de quotas atribuídas para todas as espécies e do que 
12-35% consoante as espécies. 
A pesca comercial de espécies objecto de medidas de gestão está sujeita a estas quotas, com 
excepção da frota de pequenos navios. 

 
A fim de reforçar a eficácia da gestão das pescas, foi tomada uma série de outras medidas de 
conservação e de precaução relativamente às unidades populacionais de peixes. Em primeiro 
lugar, vastas zonas consideradas como principais zonas de desova e de alevinagem de juvenis 
estão protegidas durante todo o ano ou sazonalmente, mediante a proibição da pesca com redes 
de arrasto pelo fundo ou com redes de arrasto pelágico. Além disso, as zonas de desova do 
bacalhau estão sujeitas a um período de defeso de várias semanas no final do Inverno, que 
corresponde ao período mais intenso da desova. Foram adoptadas regras adicionais, por 
exemplo, relativamente à selectividade das artes de pesca, às capturas de tamanho inferior ao 
mínimo exigido e ao registo das capturas no diário de pesca. 
 
3.3 Abordagem de precaução das pescas 
 
Há diferentes formas de pôr em prática uma abordagem de precaução das pescas. Em 1995, a 
Islândia adoptou uma regra para as capturas de bacalhau, depois de ter adoptado regras para as 
capturas de arenque e de capelim. 
 
A regra de captura para o bacalhau, revista em 2000, estipula que a quota anual não pode ser 
superior a 25% da unidade populacional objecto de pesca e que as capturas totais anuais de 
bacalhau não podem sofrer alterações superiores a 30 000 toneladas de um ano para o outro. A 
regra das capturas foi resultado de um trabalho exaustivo realizado por biólogos marinhos e 
economistas, que formularam pareceres sobre, nomeadamente, a manutenção da estabilidade no 
sector das pescas e a unidade populacional mais favorável, tendo em conta a relação entre as 
unidades populacionais de bacalhau, de capelim e de camarão. A aplicação da regra de captura 
do bacalhau garante que o risco de ruptura da unidade populacional é negligenciável ou inferior 
a 1%. 
 
O gráfico seguinte mostra a aplicação da regra da captura. 
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Quadro 1. Os valores mostram a relação entre o TAC recomendado pelo MRI, o TAC fixado pelo Ministério 
das Pescas e as capturas totais efectivas de bacalhau e de capelim 

 

 
   

Recomendado pelo MRI  TAC  Capturas 
Fonte: Instituto de Investigação Marinha (MRI), Direcção das Pescas 

Estatísticas da Islândia 
Bacalhau 
Milhares de toneladas 
Introdução da regra das capturas 
Alteração da regra das capturas 
 
3.4 Abordagem por ecossistema  
 
Um ecossistema é uma zona específica, incluindo as formas de vida que a habitam e o ambiente 
em que estas existem. Os ecossistemas estão em permanente mudança, adaptando-se 
continuamente à mudança das condições, de modo a manterem o seu equilíbrio. A diversidade 
biológica, ou biodiversidade, é um conceito que se aplica aos milhões de espécies de organismos 
vivos da Terra, ao seu material genético e aos ecossistemas (por exemplo, a complexa interacção 
das formas de vida entre si e com o que as rodeia).  
 
A gestão responsável das actividades humanas nos oceanos implica a tomada em consideração 
da estrutura, componentes e funcionamento dos ecossistemas marinhos pertinentes, do regime e 
da cadeia alimentar, das interacções entre as espécies e das relações predador-presa, bem como 
do papel do habitat e dos factores biológicos, físicos e oceanográficos que influenciam a 
estabilidade e a capacidade de adaptação dos ecossistemas. O ecossistema marinho é altamente 
complexo e interactivo. Os islandeses estão conscientes de que é fundamental conservar a 
diversidade biológica e não perturbar o equilíbrio global da cadeia ecológica. Para realizar o 
objectivo prioritário da pesca sustentável, foram tomadas medidas tendentes a assegurar que 
determinadas unidades populacionais individuais não sejam objecto de sobrepesca enquanto 
outras unidades populacionais crescem desproporcionadamente, o que também pode provocar 
desequilíbrios ecológicos.  
 
Uma medida importante em prol da pesca sustentável e da conservação da diversidade biológica 
consiste na gestão multiespécies das unidades populacionais. Foram exaustivamente 
investigadas, em diversas zonas, as relações dinâmicas entre unidades populacionais. A Islândia 
está empenhada em aprofundar a base científica para a tomada em consideração dos 
ecossistemas e em adoptar sistematicamente, tanto quanto possível, a abordagem por 
ecossistema. 
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A Islândia promoveu novos trabalhos sobre a abordagem por ecossistema em fóruns 
internacionais e incentivou uma conferência da FAO sobre este tema que deu origem à 
Declaração de Reiquiavique sobre Pesca Responsável no Ecossistema Marinho, em 2001. Este 
trabalho constituiu um contributo para as discussões sobre temas oceânicos na Cimeira Mundial 
de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2002, que estabeleceu novos objectivos, 
nomeadamente, para a pesca sustentável e para pôr termo à perda de biodiversidade. 
 
3.5 Avaliação das unidades populacionais e recomendações 
 
A dimensão das unidades populacionais de espécies demersais, camarão, lagostim e vieira é 
avaliada várias vezes por ano, constituindo os resultados destas avaliações a base para as 
recomendações anuais em matéria de TAC. Para avaliar, com a mesma finalidade, as unidades 
populacionais de arenque, capelim e cantarilho da fundura são utilizados métodos acústicos. 
 
A vigilância das espécies demersais foi iniciada há mais de 20 anos, e todos os anos, na 
Primavera e no Outono, são alugados quatro arrastões para assegurar uma vigilância sistemática 
dos pesqueiros. Os seus principais alvos são o bacalhau e a arinca. Todos os anos são analisados 
cerca de 15 000 bacalhaus, em termos de comprimento, peso e distribuição etária da captura. 
Para a avaliação da unidade populacional de bacalhau, os dados científicos são recolhidos, 
principalmente, de três formas: sistematicamente nas capturas desembarcadas em toda a Islândia, 
pelos navios do Instituto de Investigação Marinha e na vigilância das espécies demersais. 
 
Os camarões da costa e do largo são avaliados e geridos separadamente. A abundância das 
unidades populacionais locais de camarões da costa varia ao longo do tempo e de uma zona para 
outra. Em consequência, cada zona de pesca é igualmente uma unidade de gestão, sendo os TAC 
atribuídos de acordo com as recomendações científicas para cada zona. 
 
A avaliação das unidades populacionais de camarão baseia-se nas capturas por unidade de 
esforço de pesca e na abundância de camarão observada nas missões de vigilância, mas também 
na distribuição dos tamanhos de camarão nas capturas, no crescimento do camarão, na 
recuperação da unidade populacional e na relação entre o rácio macho/fêmea e o tamanho do 
camarão. A abundância de juvenis de bacalhau é igualmente tida em conta nas recomendações 
relativas ao TAC de camarão do largo, na medida em que o camarão é um importante alimento 
do bacalhau. 
 
As unidades populacionais de capelim e de arenque são avaliadas no final do Outono e no 
Inverno. São espécies com um ciclo de vida curto, susceptíveis de mudar o seu padrão de 
distribuição, pelo que, de uma estação para outra, as unidades populacionais podem mudar 
consideravelmente em termos de dimensão e de quantidade de indivíduos em idade madura. A 
unidade populacional é avaliada por métodos acústicos e através da análise da composição das 
capturas. 
 
O cantarilho é difícil de avaliar por diversas razões. Não há métodos comprovados para 
determinar a idade das capturas, pelo que não é possível avaliar o tamanho das classes anuais 
que integram as unidades populacionais objecto de pesca. Acresce que o cantarilho evolui numa 
zona muito vasta das águas islandesas e mesmo para além da ZEE deste país. Além disso, há 
pelo menos duas espécies distintas com valor comercial (Sebastes marinus e Sebastes mentella) 
e pelo menos duas componentes distintas da unidade populacional de Sebastes mentella que 
variam em termos de distribuição e de abundância.  
 
As capturas por unidade de esforço são registadas no âmbito da vigilância das espécies 
demersais desde 1985 e pelos arrastões de pesca desde 1986. Presentemente, as capturas e o 
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tamanho médio das capturas são registados separadamente para cada espécie. As tendências do 
tamanho médio do pescado e das capturas por unidade de esforço servem de indicadores do 
estado e da abundância da unidade populacional. 
 
Os gráficos do quadro seguinte apresentam a relação entre as recomendações formuladas pelo 
Instituto de Investigação Marinha (MRI) sobre os TAC, os TAC nacionais e as capturas.  
 

Quadro 2. Recomendações-quotas-capturas para o bacalhau e o camarão do largo 
 

 milhares de toneladas      milhares de toneladas 

      
 Recomendação do MRI TAC nacional Capturas Recomendação do MRI TAC nacional Capturas 
 

Fonte: Ministério das Pescas 
 
É interessante observar que, no caso do bacalhau, e com excepção do ano 2000-2001, os TAC 
nacionais fixados coincidem com a recomendação do MRI. Em contrapartida, as capturas 
superam os TAC. No caso do camarão, as capturas ficaram aquém dos TAC nacionais, que, 
também neste caso, seguiram o parecer do MRI. No último período, 2004-2005, o governo 
decidiu fixar um TAC superior ao recomendado pelo MRI. 
 

Quadro 3. Recomendações-quotas-capturas para a arinca e o escamudo 
 

 milhares de toneladas     milhares de toneladas 

      
 Recomendação do MRI TAC nacional Capturas Recomendação do MRI TAC nacional Capturas 
 

Fonte: Ministério das Pescas 
 
A relação entre as recomendações do MRI para as capturas, os TAC nacionais e as capturas de 
arinca e de escamudo diferiu quase sistematicamente. Em ambos os casos, apenas durante o 
período 2004-2005 os três valores coincidiram. 
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Quadro 4. Recomendações-quotas-capturas para o capelim e o arenque 
 

 
 milhares de toneladas     milhares de toneladas 

      
Recomendação do MRI TAC nacional Capturas  Recomendação do MRI TAC nacional Capturas 

 

Fonte: Ministério das Pescas 
 
De acordo com os gráficos, o capelim e o arenque têm sido, de um modo geral, subexplorados; 
contudo, no caso do arenque, verificou-se uma inversão desta tendência, registando-se uma 
superação dos TAC correspondentes desde 2003. 
 

Quadro 5. Recomendações-quotas-capturas para o cantarilho 
 

     milhares de toneladas 

      
     Recomendação do MRI TAC nacional Capturas  

 

Fonte: Ministério das Pescas 
 
A exploração do cantarilho tem sido irregular, devido, possivelmente, à dificuldade de avaliação 
da unidade populacional. 
 
3.6 Restrições das capturas e atribuição das quotas para 2008/2009  
 
O regime de limitação das capturas constitui a pedra angular do sistema de gestão das pescas da 
Islândia e visa limitar as capturas totais e impedir que as capturas excedam o permitido pelas 
autoridades. 
 
O regime de limitação das capturas assenta na atribuição de uma quota-parte das capturas aos 
navios individuais. A cada navio é atribuída uma determinada parte do TAC da espécie em 
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causa. Deste modo, o limite das capturas de cada navio durante a campanha de pesca é 
determinado com base no TAC da espécie em causa e na quota-parte desse navio nas capturas 
totais. 
 
A quota-parte das capturas pode ser dividida e transferida para outros navios, dentro de certos 
limites11.O TAC é fixado pelo Ministério das Pescas com base nas recomendações do Instituto 
de Investigação Marinha. Aos navios de pesca é atribuída uma quota-parte fixa das espécies 
sujeitas a TAC. O total das quotas-partes de todos os navios corresponde a 100% da quota de 
cada espécie. Toda a actividade de pesca comercial está sujeita a estas quotas. Inicialmente, as quotas 
foram atribuídas com base nas capturas realizadas antes da instituição do sistema de quotas. 
 
O produto da multiplicação da quota-parte pelo TAC corresponde à quantidade da espécie em causa que 
cada navio está autorizado a capturar durante a campanha de pesca pertinente. É normalmente referido 
como quota de capturas do navio. 
 
As quotas-partes permanentes e as quotas de capturas anuais são divisíveis e transferíveis para outros 
navios de pesca. A atribuição de quotas está subordinada ao pagamento de uma taxa de pesca. As 
empresas de pesca individuais não podem controlar mais do que o equivalente a 12% do valor total de 
quotas atribuídas para todas as espécies e do que 12% a 35% das quotas de espécies individuais12.  
 
Em 2007, a situação em matéria de posse de quotas era a seguinte: 
 

Empresa TAC % do TAC total 
HB Grandi 46 230 12% 
Samherji 29 896 7,8% 
Brim 21 503 5,6% 
FISK-Seafood 16 053 4,2% 
Borbjorn 15 889 4,1% 
Vinnslustodin 15 853 4,1% 
Sildarvinnslar 15 162 3,9% 
Isfelag Vestm 14 539 3,8% 
Skinney-Binga 13 981 3,6% 
Visit 12 909 3,4% 

 

Fonte: Ministério das Pescas 
 

As quotas para a campanha de pesca que se prolonga de Setembro de 2008 a Agosto de 2009 
foram fixadas pelo Regulamento 638/2008 e constam do quadro seguinte. 
 

                                                 
11  Declaração sobre pesca responsável na Islândia, Ministério das Pescas, Junho de 2008. 
12  Close to the sea [Perto do Mar], Ministério das Pescas 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf  
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Unidade populacional TAC recomendado pelo 
MRI para 2008/2009 em 

toneladas 

TAC fixado pelo 
Ministério das Pescas 

para 2008/2009 em 
toneladas 

Bacalhau do Atlântico 124 000 130 000 
Arinca  83 000 93 000 
Escamudo 50 000 65 000 
Arenque da Islândia 131 000 150 000 
Camarão da costa 400 - 
Camarão do largo 7 000 7 000 
Cantarilho-do-Norte  30 000 50 000 
Cantarilho da fundura 10 000 - 

Fonte: Ministério das Pescas 
 
Bacalhau do Atlântico 
 
Em 2007, os desembarques totais nominais de bacalhau do Atlântico (gadus morhua) foram de 
170 000 t, contra 196 000 t em 2006. Com base em recomendações internas, o TAC nacional 
para o bacalhau para a campanha de pesca de 2007/2008 foi fixado em 130 000 t, apesar de o 
CIEM ter recomendado 152 000 t. Nos últimos anos, os desembarques foram ligeiramente 
superiores às recomendações. Nos últimos 35 anos, a população reprodutora tem-se mantido 
relativamente limitada. Depois de atingir um mínimo histórico em 1993 (120 000 t), começou a 
aumentar, estando actualmente estimada em cerca de 230 000 toneladas. 
 
Nos últimos cinco anos, a taxa de exploração foi de 30%, o que representa uma redução 
significativa em relação aos 40% anteriores à aplicação da regra de controlo das capturas13, em 
1995.  
De acordo com esta fórmula, o TAC para 2008/2009 deveria ter sido fixado em 124 000 t. A 
fixação do TAC para 2008/2009 em 130 000 t, decidida pelo Ministério das Pescas, implicará 
uma redução da taxa de exploração. 
 
Arinca 
 
Em 2007, foram desembarcadas 110 000 t de arinca (melanogrammus aeglefinus), contra 
98 000 t em 2006. Para a campanha de pesca de 2007/2008, foi recomenda a fixação do TAC 
em 95 000 t, mas este acabou por ser fixado em 105 000 t. 
 
As previsões a curto prazo indicam que a unidade populacional de arinca tende a diminuir nos 
próximos anos, quando a classe anual de 2003, que representa uma parte importante dos 
desembarques, desaparecer da unidade populacional. Tendo em conta o que precede, o MRI 
recomenda que o TAC para a campanha de 2008/2009 não vá além de 83 000 t. 
 
Escamudo 
 
Em 2007, os desembarques de escamudo (Pollachius virens) cifraram-se em 64 000 t, menos 
cerca de 15% do que em 2006. A unidade populacional objecto de pesca está estimada em 
199 000 t, inferior em 10% à estimada em 2007. O MRI recomenda que o TAC para a campanha 
de 2008/2009 não exceda as 50 000 t. 
 
                                                 
13  Em 2007, o Instituto de Investigação Marinha recomendou a seguinte regra de controlo das capturas: TAC 

baseados na média dos TAC do ano anterior e 20% da biomassa objecto de pesca estimada no ano de avaliação. 
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Cantarilho 
 
Em 2007, foram desembarcadas 39 500 t de cantarilho-do-Norte (Sebastes marinus), menos 
2 000 t do que em 2006. Nos últimos anos, o esforço de pesca manteve-se relativamente estável, 
a níveis baixos. As capturas por unidade de esforço diminuíram nos últimos anos, depois de 
terem atingido um nível recorde em 2004. Os índices da parte da unidade populacional objecto 
de pesca atingiram um mínimo recorde em meados da década de 1990, mas, desde então, 
aumentaram para cerca de 55% do máximo observado graças ao reforço da recuperação para a 
unidade populacional objecto de pesca. O MRI recomenda que o esforço de pesca seja mantido 
a um nível baixo, correspondente a um TAC não superior a 30 000 t na campanha de 2008/2009. 
 
Em 2007, foram desembarcadas cerca de 16 000 t de cantarilho da fundura (S. mentella), contra 
17 000 t em 2006 e uma média de 33 000 t no período 1996-2000. Devido a reduções nos 
desembarques e no esforço de pesca nos últimos anos, a drástica redução nas capturas por 
unidade de esforço foi invertida, embora o aumento nas capturas por unidade de esforço 
resultante seja limitado. A dimensão da unidade populacional é ainda considerada pequena. O 
CIEM e o MRI recomendam que o esforço de pesca seja mantido a um nível baixo e que, na 
campanha de 2008/2009, o TAC não seja superior a 10 000 t. 
 
O Regulamento 322/2008 autoriza os navios islandeses a, em 2008, pescarem 21 083 t de 
cantarilho da fundura na zona internacional administrada pela NEAFC. 
 
Arenque 
 
Na campanha de pesca de 2007/2008, foram capturadas nas águas islandesas cerca de 159 000 t 
de arenque que desova no Verão (Clupea harengus). Para a campanha de pesca de 2008/2009, o 
MRI recomendou um TAC de 131 000 t. 
 
Em 2007, os navios islandeses desembarcaram cerca de 174 000 t de arenque 
atlântico-escandinavo14, enquanto os desembarques internacionais desta espécie totalizaram 
cerca de 1 300 000 t. O CIEM recomendou um TAC de 1 518 000 t para a campanha de 2008. 
Nos termos do acordo internacional alcançado em Janeiro de 2007, em 2008 a Islândia disporá 
de uma quota de 220 000 t. Só no próximo Outono o CIEM recomendará o TAC para 2009. 
 
Capelim 
 
Na campanha de 2007/2008, os desembarques internacionais de capelim (Mallotus villosus) 
cifraram-se em 203 000 t. Os desembarques da Islândia atingiram 149 000 t (dados provisórios). 
Nos últimos 3 anos, a unidade populacional de capelim objecto de pesca tem-se mantido num 
nível baixo. 
 
O MRI recomenda que a pescaria não seja aberta enquanto novos estudos acústicos não 
confirmarem que estas coortes são suficientemente abundantes para sustentar uma pescaria com 
um pré-requisito normal de manutenção de uma população reprodutora de 400 000 t na 
Primavera de 2009. 
 
Camarão do árctico 
 
Nos últimos anos, a pesca costeira de camarão do árctico (Pandalus borealis) esteve encerrada. 
Em 2007, as capturas de camarão do árctico ao largo da Islândia cifraram-se em 1 680 t, 

                                                 
14 Também conhecido por arenque norueguês que desova na Primavera. 
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superiores ao mínimo histórico de 600 t atingido em 2006. O nível mais elevado de capturas, de 
65 000 t, foi registado entre 1995 e 1997. Considera-se que a crescente abundância de bacalhau 
nas águas a norte da Islândia é em larga medida responsável pela decrescente abundância de 
camarões, de um máximo histórico atingido em 1996 para mínimos históricos atingidos em 
1999 e 2004. Não foi fixado TAC para a pesca costeira do camarão, mas os navios locais com 
menos de 105 toneladas de arqueação bruta (TAB) podem pescar em determinadas zonas e os 
seus desembarques são subtraídos das quotas atribuídas aos navios para a pesca do camarão ao 
largo. 
 
Para a campanha de pesca de 2008/2009, o MRI recomendou um TAC de 7 000 t para a pesca 
de camarão do árctico ao largo (com excepção da zona de Dohrnbank). A pesca do camarão do 
árctico na zona de Dohrnbank não está sujeita a TAC, mas os navios que pescam na zona devem, 
não obstante, registar as suas capturas diárias no seu diário de pesca e comunicar as suas 
capturas à Direcção das Pescas. 
 
Em 2007, a Islândia não realizou capturas no estreito da Dinamarca, mas os seus desembarques 
totais ascenderam a 4 000 t. Para 2008, a NAFO recomendou um TAC total (para todas as 
nações) de 12 400 t para toda a zona do Estreito da Dinamarca. 
 
O Regulamento 510/2008 autoriza os navios islandeses a pescarem 13 500 t de camarão do 
árctico na zona internacional de Cabo Flemish em 2008. 
 
3.7 Zonas marinhas protegidas 
 
Foram tomadas diversas medidas para garantir a protecção dos pequenos peixes e dos habitats 
vulneráveis, como regulamentos sobre os tipos de artes de pesca autorizadas nas diferentes 
zonas e o estabelecimento de períodos de defeso em pesqueiros. Essas medidas incluem regras 
sobre malhagens mínimas e sobre a utilização de grelhas separadoras para peixes pequenos.  
 
Se o acompanhamento revelar que a percentagem de peixes pequenos nas capturas ou as 
capturas acessórias excedem os limites de referência, o Instituto de Investigação Marinha pode 
encerrar a zona de pesca pertinente durante um curto período de tempo. Essa proibição de pesca 
entra em vigor no espaço de poucas horas. Se os peixes pequenos ou as capturas acessórias 
superarem reiteradamente os limites de referência, a zona em causa é encerrada à pesca durante 
um período de tempo mais longo. 
 
Várias zonas são encerradas à pesca por períodos de tempo mais longos, sendo o Ministério das 
Pescas a adoptar as decisões relativas a essas proibições mais prolongadas. As proibições podem 
incidir em determinadas artes de pesca, em navios de determinadas dimensões ou proibir 
completamente a pesca durante determinados períodos de tempo. Todos os anos, são 
estabelecidos períodos de defeso em determinadas zonas para proteger os locais de desova do 
bacalhau e de outras espécies demersais. Além disso, em algumas zonas, é completamente 
proibida a utilização de artes de fundo, por exemplo, em zonas em que exista coral e noutras 
zonas vulneráveis15.  
 
Zonas de defeso e zonas marinhas protegidas não são a mesma coisa.  
 
Actualmente, existem na Islândia oito zonas marinhas protegidas, todas situadas na parte 
ocidental do país. A mais antiga foi criada em 1974 e a mais recente data de 1995. 

                                                 
15 Ministério das Pescas  http://www.fisheries.is/policy.htm#Various%20area%20closures  
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Apresentamos em seguida um mapa que mostra a sua distribuição, bem como um quadro com o 
nome, o ano de criação e a área total de cada zona marinha protegida.   
 

 
 

Fonte: www.mpaglobal.org e Google Earth 
 
 

Nome da zona 
marinha 
protegida 

Designação internacional Data  
de 
designação 

 

 

ÁREA 
TOTAL 
(KM2) 

Breiðafjörður  Zona de conservação 1995 2 874  

Búdahraun  Reserva natural 1979 9,150  
Eldey  Reserva natural 1974 0,020  
Flatey  Reserva natural 1975 1,000  
Herdísarvík  Reserva natural 1988 40,00  
Hornstrandir  Reserva natural 1987 580,0  
Hrísey  Reserva natural 1977 0,400  
Surtsey  Reserva natural 1974 2,700  

 
Fonte: http://www.mpaglobal.org 

 
3.8 Política de devoluções 
 
Na Islândia, as capturas devem obrigatoriamente ser trazidas para terra nas artes de pesca dos 
navios de pesca. É, pois, proibida e sujeita a penalização nos termos da legislação a devolução 
de capturas ao mar. 
 
A regulamentação islandesa exige a retenção da maior parte das espécies de peixes para as quais 
existem TAC e das espécies com valor de mercado. No entanto, o quadro jurídico contém 
disposições que permitem fazer excepções. Por exemplo, o bacalhau vivo com menos de 50 cm 
deve ser libertado, a arinca capturada com linha e anzol com menos de 45 cm deve ser libertada 
e os peixes doentes ou danificados podem ser devolvidos. Podem ainda ser devolvidas as 
espécies não sujeitas ao regime de quotas e sem valor comercial. Uma vez que os peixes 
pequenos têm obrigatoriamente de ser desembarcados, mas que o governo não pretende 
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encorajar a sua captura, há limites máximos para a percentagem, em peso, de peixe com 
tamanho inferior ao mínimo que pode ser desembarcado e todo o bacalhau, escamudo, arinca ou 
cantarilho que seja desembarcado é descontado da quota individual à razão de 50% do seu peso. 
O peixe mantido a bordo ao abrigo destas regras de proibição das devoluções pode ser 
comercializado16.  
 
A proibição islandesa das devoluções foi acompanhada da criação e do funcionamento de um 
“banco de capturas acessórias” durante vários anos, a partir de 1989. O banco tinha por principal 
objectivo demonstrar aos pescadores e aos comerciantes de produtos da pesca que havia 
mercado para espécies pouco habituais, capturadas como capturas acessórias, e, sempre que 
necessário, apresentar e promover essas novas espécies junto dos consumidores. Essa promoção 
era feita através de actividades como as “semanas dos peixes estranhos” em restaurantes e a 
publicação de manuais para ajudar a identificar novas espécies e de livros de receitas. O banco 
organizou a compra de blocos de peixe congelado de espécies normalmente não comerciais a 
navios de pesca, organizou provas, programas e vendas promocionais a restaurantes,  etc. Em 
resultado destas acções, peixes como o areeiro, o solhão e a solha americana são objecto de 
pescarias específicas na Islândia e uma série de outros, como a raia repregada (Raja radiata), a 
argentina dourada (Argentina silus), as lagartixas e granadeiros (Macrouridae) e o galhudo 
malhado (Squalus acanthias), são capturados e comercializados através dos canais normais, com 
outras espécies, como o carocho (Centroscymnus coelolepis), que apresentam potencialidades 
para a expansão do mercado. Tanto a Gronelândia como as ilhas Faroé introduziram regras que 
obrigam ao desembarque de algumas devoluções potenciais. O pescado ilegal assim 
desembarcado pode ser livremente comercializado pelos pescadores.  
 
A Direcção das Pescas e o Instituto de Investigação Marinha investigam e estimam as capturas 
devolvidas. Os resultados indicam que as devoluções da frota de pesca da Islândia são 
insignificantes17. 
 

                                                 
16  FAO, A study of the options for utilization of bycatch and discards from marine capture fisheries [Um estudo 

das opções para a utilização das capturas acessórias e das devoluções da pesca marítima], FAO Fisheries 
Circular No. 928 FIIU/C928 http://www.fao.org/docrep/w6602e/w6602E11.htm#11.1.3  

17  Ministério das Pescas. 
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4. Controlo dos recursos 
 
4.1 Introdução 
 
Em 1901, a Islândia declarou um limite de pesca de 3 milhas marítimas, que foi aplicável até 
1952, ano em que foi alargado para 4 milhas a partir da linha de referência. À medida que os 
conhecimentos científicos sobre a pesca aumentavam, ia-se tornando claro que algumas das 
mais importantes unidades populacionais, sobretudo a unidade populacional de bacalhau, 
estavam sob grande pressão da frota multinacional e que se impunham medidas rigorosas de 
gestão das pescas.  
 
Durante três quartos de século, os islandeses lutaram para obter jurisdição plena sobre os 
pesqueiros e defenderam a causa internacional de os Estados costeiros terem o direito de gerir as 
pescas nas suas águas e de evitarem a sobrepesca. Em consequência, os limites de pesca foram 
alargados para 12 milhas marítimas em 1958 e para 50 milhas em 1972. A zona económica 
exclusiva de 200 milhas marítimas foi instituída em 1976. 
 
As outras nações que pescam perto da Islândia opuseram-se a todas as extensões dos limites de 
pesca, e os islandeses ainda se referem a estes marcos como as “guerras do bacalhau”. 
 
4.2 Aplicação da legislação e controlo das pescas 
 
A Direcção das Pescas é responsável pela aplicação das leis e dos regulamentos que regem a 
gestão das pescas na Islândia e pelo controlo desta aplicação nas operações de pesca e de 
transformação de pescado. Todas as operações de pesca comercial estão sujeitas a autorização 
da Direcção das Pescas. 
 
O controlo é parte integrante da gestão responsável das pescas e garante a conformidade 
sistemática das capturas da Islândia com os TAC. Todas as capturas desembarcadas na Islândia 
pela frota de pesca islandesa devem ser pesadas e comunicadas. As autoridades portuárias são 
responsáveis pela pesagem e pelo registo correcto das capturas e pela transmissão destas 
informações à Direcção. Todas as capturas desembarcadas são pesadas em balanças certificadas 
por operadores licenciados pelas autoridades portuárias locais. Um sistema informático liga 
todos os portos de desembarque à Direcção, sendo os dados relativos às capturas transmitidos 
duas vezes por dia. Os navios que transformam o pescado a bordo procedem igualmente à 
pesagem dos produtos desembarcados, que convertem em peso de capturas com recurso a 
índices de rendimento calculados para cada tipo de produto obtido a partir de cada espécie de 
peixe.  
 
A eficácia do acompanhamento das pescas e do controlo das capturas reflecte-se, entre outras 
coisas, na conformidade observada entre os TAC e as capturas efectivas anuais. Qualquer pessoa 
que compre e/ou venda pescado é obrigada a apresentar à Direcção das Pescas relatórios com 
informações sobre a compra, venda ou outra forma de escoamento das capturas. Se a base de 
dados da Direcção das Pescas revelar discrepâncias entre as informações constantes dos 
relatórios e as informações resultantes da pesagem no porto, serão, se for caso disso, tomadas as 
medidas julgadas pertinentes. 
 
Alguns navios de pesca islandeses vão directamente da pesca para os mercados da Europa. 
Nesses casos, as capturas são acompanhadas através dos registos das vendas transmitidos pelo 
país importador à Direcção das Pescas. 
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As artes de pesca são objecto de acompanhamento efectivo, bem como a composição das 
capturas e a sua manipulação a bordo dos navios de pesca. Os inspectores têm acesso aos diários 
de pesca, que registam o local das operações de pesca, a data das capturas, o tipo de arte de 
pesca utilizado e as quantidades capturadas. Se os controlos revelarem a presença de muito 
peixe pequeno ou de muitos juvenis no pesqueiro, o Instituto de Investigação Marinha pode 
encerrar de imediato, temporariamente, o pesqueiro em causa. 
 
4.2.1 A Guarda Costeira  
 
A Guarda Costeira da Islândia, tutelada pelo Ministro da Justiça, é responsável pelo 
acompanhamento das actividades de pesca nas águas da Islândia, incluindo a vigilância de zonas 
em que é proibido pescar, a inspecção das malhagens e outras práticas relacionadas com as artes 
de pesca. As origens da Guarda Costeira da Islândia (Landhelgisgæsla Íslands ou 
Landhelgisgæslan) remontam a 1859, quando a corveta Ørnen começou a patrulhar as águas 
islandesas, embora o seu papel nunca tenha sido tão importante como durante as “guerras do 
bacalhau”, entre 1972 e 1975, quando os navios da Guarda Costeira cortavam os cabos das redes 
de arrasto dos arrastões britânicos e alemães - ao mesmo tempo que eram abalroados pela Royal 
Navy [Marinha Real Britânica] - para proteger a vida marinha da sobrepesca.  
 
A Direcção possui uma equipa de inspectores que supervisiona as práticas de pesca correctas. 
Em larga medida, o trabalho dos inspectores da Direcção consiste no acompanhamento da 
pesagem dos desembarques, mas exercem muitas outras funções. As inspecções a bordo dos 
navios que transformam pescado são exaustivas e incluem o controlo do rendimento da 
transformação e de outras práticas relacionadas com as capturas e com a transformação. 
 
Assegura ainda a vigilância geral dos navios de pesca no mar, podendo os inspectores ir a bordo 
dos navios de pesca para verificar a composição das capturas, os métodos de manipulação e o 
equipamento de pesca. Os inspectores têm acesso aos diários de pesca, que devem registar 
informações sobre as operações de pesca, como o local, as datas, as artes e as quantidades 
capturadas. Em colaboração com o Instituto de Investigação Marinha, a pesca pode ser 
temporariamente proibida em determinadas zonas, devido, por exemplo, à abundância de peixes 
de tamanho inferior ao mínimo exigido ou de juvenis. Os inspectores em terra controlam as artes 
de pesca, verificam a composição das capturas e participam nos trabalhos do Instituto de 
Investigação Marinha colhendo amostras de pescado a bordo dos navios ou dos desembarques. 
 
A Guarda Costeira executa estas tarefas utilizando navios de patrulha oceânicos (OPV), 
helicópteros, aeronaves de vigilância, satélites e uma rede de radares de varrimento da superfície 
instalados em terra. 
 
Nos termos de um acordo bilateral entre a Islândia e a União Europeia, os inspectores islandeses 
devem embarcar nos navios de pesca estrangeiros que se encontrem em águas islandesas, por 
um lado, enquanto a cooperação sob os auspícios da Organização das Pescarias do Noroeste do 
Atlântico (NAFO) prevê que os inspectores islandeses verifiquem as capturas a bordo de todos 
os navios nas pescarias sob a supervisão da NAFO18, por outro. A Guarda Costeira da Islândia 
opera ainda, pontualmente, em águas da Gronelândia e das ilhas Faroé, ao abrigo de um acordo 
bilateral com a Dinamarca relativo a ajuda mútua em matéria de segurança, salvamento e defesa. 
 
 

                                                 
18 Ministério das Pescas www.fisheries.is/management/index.htm.  
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4.3.  Luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 
(IUU) 

 
A Islândia não enfrenta problemas graves de pesca IUU nas suas águas, mas fora delas, no mar 
da Gronelândia, este problema é gerido pela NEAFC19, de que a Islândia é parte contratante. 
 
A NEAFC tem vindo a aplicar, com êxito, um sistema de controlo pelo Estado de porto para 
solucionar o problema da pesca e do transbordo por navios que arvoram pavilhões de 
conveniência, navios de pesca e navios frigoríficos20. Os navios que se encontram na lista negra 
da NEAFC estão efectivamente proibidos de entrar em todos os portos da Europa. Através de 
acordos bilaterais e da cooperação com outras organizações regionais de pescas, na prática, 
encontram-se-lhes igualmente vedados portos no Norte de África, na América do Norte, no 
Japão e na Coreia. 
 
Os novos procedimentos incidem igualmente nas capturas não declaradas de partes contratantes 
da NEAFC, sob a forma de desembarques de pescado congelado em portos estrangeiros. 
 
Os procedimentos prevêem a notificação prévia dos desembarques de pescado congelado, 
incluindo uma declaração do comandante do navio relativa às capturas que se encontram a 
bordo. Antes de os desembarques serem autorizados pelo Estado de porto, o Estado de pavilhão 
do navio que pretende desembarcar deve assumir as suas responsabilidades e verificar as 
informações fornecidas na declaração. O Estado de pavilhão deve, nomeadamente, confirmar 
que o navio de pesca dispunha de quota suficiente para realizar as capturas em causa, que estava 
autorizado a pescar e que a zona de captura havia sido verificada por um sistema de localização 
dos navios por satélite (VMS). Sem estas confirmações, o Estado de porto não poderá conceder 
a autorização. Sem autorização não poderão ser realizados desembarques. As medidas de 
controlo incluem igualmente novas obrigações e pontos de referência para as inspecções a 
realizar pelo Estado de porto, conferindo, assim, às partes contratantes meios para controlarem 
os desembarques de pescado capturado ilegalmente em toda a área da Convenção NEAFC, por 
exemplo, bacalhau do mar de Barents. 
 
Seguindo as recomendações da Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste (NEAFC), a 
Comissão Europeia alterou a lista de navios identificados como praticando pesca IUU, que 
inclui agora uma série de navios que estão proibidos de utilizar portos comunitários.  
 
Nos termos da legislação islandesa, as infracções às leis e aos regulamentos aplicáveis à gestão 
das pescas são passíveis de coima ou da revogação da licença de pesca, independentemente do 
facto de tal infracção ter sido intencional ou resultado de negligência. Infracções graves ou 
reiteradas podem acarretar penas de prisão até seis anos. 
 
Se as capturas de um navio excederem as capturas admissíveis desse navio para a espécie em 
causa, a empresa de pesca deve obter uma quota de captura adicional para essa espécie. Se a não 
obtiver dentro de um determinado prazo, a licença de pesca poderá ser revogada e a empresa 
poderá ter de pagar uma coima pela captura ilegal21. 

                                                 
19  NEAFC, Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste http://www.neafc.org/.  
20  NEAFC, Comunicado de imprensa, NEACF closes the net to IUU fishing [A NEAFC aperta o cerco à pesca 

IUU], Maio de 2007. http://neafc.org/news/docs/psc_press_release_17-april_2007.pdf  
21  Pesca responsável na Islândia, Ministério das Pescas, Agosto de 2007. http://www.fisheries.is/policy.htm  
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5. Pescarias da Islândia 
 
5.1 Introdução 
 
Desde o início do século XX, a pesca na Islândia conheceu uma rápida expansão. No dealbar no 
século, a pesca incidia, principalmente, nas espécies demersais, especialmente no bacalhau e na 
arinca. Nos 100 anos seguinte, a variedade de espécies exploradas aumentou exponencialmente. 
A pescaria do arenque, que foi iniciada nas últimas décadas do século XIX, expandiu-se e 
tornou-se significativa nas décadas de 1920 e 1930. O escamudo tornou-se uma espécie 
comercial importante na década de 1920, o cantarilho na década de 1940, o camarão e o 
lagostim na década de 1960, o capelim e a vieira na década de 1970, o alabote da Gronelândia 
na década de 1980 e, mais recentemente, o verdinho, no final da década de 1990. Esta 
diversificação das espécies foi acompanhada por um aumento muito substancial dos volumes 
das capturas22. 
 
Desde 1905, o volume das capturas da Islândia passou de cerca de 50 000 toneladas/ano para o 
actual nível de cerca de 2 milhões de toneladas anuais. De 1945 a 1998, o volume total das 
capturas aumentou cerca de 400% e o valor real das capturas 700%. O volume das capturas 
aumentou, essencialmente, por duas razões: em primeiro lugar, o alargamento da jurisdição em 
matéria de pescas permitiu à Islândia aumentar gradualmente a sua parte nas pescarias demersais 
para quase 100%; em segundo lugar, desenvolveram-se novas pescarias, as mais importantes das 
quais são a do cantarilho, a do capelim e a dos crustáceos. O valor das capturas aumentou mais 
depressa do que o seu volume, devido ao aumento dos preços do pescado a nível mundial (até 
1990) e ao maior valor da composição das capturas.  
 
O gráfico seguinte permite observar algumas tendências importantes dos volumes das capturas23.  

                                                 
22  OCDE, 2004. Fisheries country profile of OECD countries, Iceland [Perfil dos países da OCDE em matéria de 

pescas, Islândia]. 
23  OCDE, 2004. Fisheries country profile of OECD countries, Iceland [Perfil dos países da OCDE em matéria de 

pescas, Islândia]. 
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Quadro 6. Capturas totais (1905-2005) 
 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia 

Outros 
Crustáceos 
Capelim 
Arenque 
Cantarilho 
Escamudo 
Arinca 
Bacalhau  
Segunda Guerra Mundial 
Primeira Guerra Mundial 

 
Em primeiro lugar, o maior crescimento nas capturas totais desde 1945 é devido à grande 
expansão das pescarias pelágicas.  
 
Em segundo lugar, também as flutuações das capturas totais anuais aumentaram 
exponencialmente desde 1945. Este fenómeno é devido, exclusivamente à crescente importância 
das pescarias pelágicas, em especial da do capelim, no total das capturas. A pescaria do capelim, 
que domina as demais em termos de volume, incide essencialmente numa única classe anual. 
Por esse motivo, se essa classe anual falha, o que pode acontece, a pescaria tem de ser 
seriamente restringida ou mesmo proibida. 
 
Em terceiro lugar, as capturas de espécies demersais tendem claramente a diminuir desde o final 
da década de 1980, devido ao mau estado de algumas das unidades populacionais demersais e, 
consequentemente, aos TAC muito restritivos fixados para algumas das espécies demersais, 
nomeadamente para o bacalhau, desde 1990. Embora décadas de sobrepesca tenham 
indubitavelmente contribuído para o declínio das unidades populacionais demersais, 
aparentemente também factores ambientais terão contribuído significativamente, desde meados 
da década de 1980, para este processo. Por exemplo, no caso do bacalhau, que historicamente 
representava 2/3 das capturas de demersais, a recuperação anual para a unidade populacional 
entre 1985 e 1999 foi substancialmente inferior à recuperação média dos 35 anos anteriores. 
 
Em quarto lugar, as pescarias de crustáceos e moluscos evoluíram consideravelmente desde 
1945. Embora relativamente pouco significativas em termos de volume, estas pescarias 
assumem grande importância em termos de valor, devido ao elevado valor unitário das capturas. 
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5.2 As pescarias islandesas mais importantes 
 
Presentemente, a zona de pesca exclusiva da Islândia, com 758 000 km2, inclui alguns dos 
pesqueiros mais ricos do mundo. Os bancos de bacalhau mais produtivos encontram-se ao largo 
da costa sudoeste, no Inverno, e ao largo dos fiordes ocidentais, no noroeste, durante todo o ano. 
O cantarilho evolui, principalmente a sul, ocidente e sudeste. O arenque está, em larga medida, 
confinado aos fiordes orientais e costa sudeste, enquanto o capelim se vai alimentar a norte e 
desovar ao largo das costas sul e ocidental. O alabote da Gronelândia evolui em águas profundas 
ao largo dos fiordes ocidentais, bem como noutras zonas ao largo das costas norte, ocidental e 
oriental. O cantarilho da fundura é capturado ao longo da Reykjanes Ridge (crista de Reykjanes), 
dentro e fora do limite de 200 milhas, a sudoeste da Islândia. Outras unidades populacionais, 
como a de camarão da costa, de vieiras, de lagostim e de camarão do árctico, estão bastante 
localizadas. 
 
Em 2007, as capturas totais dos navios de pesca islandeses ascenderam a 1 396 000 toneladas, 
ou seja, mais 73 000 toneladas do que em 2006. O valor das capturas ascendeu a 80 000 milhões 
de coroas islandesas, mais 5,4% do que no ano anterior. 
 
As capturas das principais pescarias demersais (bacalhau, arinca e escamudo) conheceram 
diversas flutuações desde 1987. As capturas de bacalhau diminuíram de 1987 até 1993, ano em 
estabilizaram, com excepção do período 1998-2001, em que se registou um aumento das 
capturas. Globalmente, o sector da pesca conheceu algumas flutuações nos últimos anos. Em 
2000-2002, o sector conheceu um aumento dos preços dos produtos da pesca e das quotas de 
pesca, mas em 2003 tanto os preços como as quotas voltaram a descer. O total de capturas 
aumentou em 2004, com um aumento correspondente das quotas, mas desde então as capturas 
totais e as quotas de capturas recomendadas têm vindo a diminuir (as capturas de 2006 foram as 
mais baixas desde 1992). O impacto desta situação foi parcialmente compensado por um 
aumento sustentado dos preços dos produtos da pesca nos mercados internacionais desde 
meados de 2004. Em Julho de 2007, o Ministério das Pescas anunciou uma redução substancial 
da quota de bacalhau na campanha de pesca de 2007-2008, em resposta a novas indicações de 
declínio das unidades populacionais. 
 
Em contrapartida, a pescaria da arinca tem vindo a aumentar desde 2002. O volume das capturas 
da pescaria de escamudo diminuíram de 1991 a 1999, ano em que passaram a aumentar 
regularmente.   

Quadro 7. Capturas de bacalhau 1987-2007 
 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 
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Quadro 8. Capturas de arinca 1987-2007 

 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 

 
Quadro 9. Capturas de escamudo 1987-2007 

 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 

 
Quadro 10. Capturas de cantarilho 1987-2007 

 

 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 
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As capturas da pescaria de cantarilho são irregulares, tendo sofrido uma quebra marcada em 
1995. A pescaria do camarão está em declínio desde 1997, enquanto as capturas de capelim e de 
arenque apresentam flutuações. 
 

Quadro 11. Capturas de camarão 1987-2007 
 

 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 

 
Quadro 12. Capturas de capelim 1987-2007 

 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 

 

Quadro 13. Capturas de arenque 1987-2007 
 

 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia, Julho de 2008 
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O valor das capturas tem vindo a descer desde 2005.  
 

Quadro 14. Valor das capturas totais 1999-2007 a preços de 2007 
 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia 

 
 

Quadro 15. Desembarques em 2005 
 

 

 
 

 
Número de navios que desembarcaram Capturas       Valor das capturas 

            pescado        (toneladas)   (milhões de ISK) 
Arrastões e navios multiusos  Navios com ponte        Navio sem ponte 

 
5.3 Caça à baleia 
 
A Islândia atribui grande importância à gestão eficaz das pescas e à investigação científica sobre 
todas as componentes do ecossistema marinho. As quotas anuais de capturas para a pesca e a 
caça à baleia baseiam-se em recomendações formuladas por cientistas que acompanham 
regularmente o estado das unidades populacionais, assegurando, deste modo, que a actividade é 
sustentável24. 
 
A caça à baleia é uma actividade que foi desenvolvida nas águas islandesas a partir de bases em 
terra, com algumas interrupções, durante aproximadamente um século, até 1989. Em 1986, 

                                                 
24  Declaração do Ministério das Pescas da Islândia sobre a retoma da caça à baleia sustentável. 

http://www.fisheries.is/issues/index.htm  
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entrou em vigor uma decisão da Comissão Baleeira Internacional (IWC) de proibir a caça 
comercial da baleia. Não obstante, em conformidade com as disposições da Convenção 
Internacional para a Regulação da Actividade Baleeira, entre 1986 e 1989 foi capturado para 
fins científicos um número limitado de baleias boreais e de baleias comuns.  
 
A partir de 1990, não foram capturadas na Islândia baleias grandes. As baleias anãs foram 
perseguidas a partir de pequenos barcos a motor nas águas islandesas durante a maior parte do 
século passado. No entanto, devido à proibição da caça comercial à baleia, não foi permitida a 
captura de baleias anãs em águas islandesas entre o final da campanha de 1985 e 2003, ano em 
que foi tomada a decisão de retomar a caça à baleia anã para fins científicos25. Através de um 
programa de investigação iniciado em 2003 e concluído em 2007, foi capturado, ao abrigo de 
uma autorização especial do governo, um total de 200 baleias anãs26. 
 
Os resultados preliminares de um estudo aéreo realizado nas águas costeiras da Islândia em 
2007 apontam para estimativas de abundância entre 10 700 e 15 100 indivíduos, consoante o 
método de análise. Esta considerável diminuição da abundância de baleias anãs na zona da 
plataforma continental resulta, provavelmente, de uma mudança de distribuição da população 
pela zona. Com efeito, o estudo aéreo cobriu apenas uma pequena parte da zona em que evolui a 
unidade populacional do Atlântico Centro-Norte, enquanto outras zonas adjacentes foram 
deficientemente cobertas por navios devido a condições meteorológicas desfavoráveis. 
 
Devido a esta incerteza, o Instituto de Investigação Marinha recomendou que fosse adoptada 
uma abordagem cautelosa em relação às capturas de baleias anãs comuns em 2008. Tomando 
como referência a estimativa de abundância mais baixa e as mais baixas taxas de reprodução 
plausíveis, pode concluir-se que é altamente improvável que um TAC de precaução de 100 
animais em 2008 tenha um efeito sensível na unidade populacional, sendo, portanto, sustentável. 
 
 
 

                                                 
25  Ministério das Pescas, The Ocean, Iceland's Policy [O Oceano, a política da Islândia]. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf . 
26  Instituto de Investigação Marinha, 2008. Status Report of the state of marine stocks in Icelandic waters 

2007/2008 - Prospects for the quota year 2008/2009 [Dados sobre o estado das unidades populacionais 
marinhas nas águas da Islândia 2007/2008 – Perspectivas para as quotas 2008/2009] 
http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-sum.pdf.  
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6. A frota 
 
Em 2007, estavam registados na Islândia 1 642 navios de pesca, a saber, 744 navios sem ponte, 
834 navios com ponte e 64 arrastões. A arqueação bruta (GT) total era de 169 279, das quais 
3 556 GT são navios sem ponte, 91 656 GT são navios com ponte e 74 067 GT são arrastões27. 
O sector das pescas islandês não recebe quaisquer subvenções, apesar de ser o pilar da economia 
nacional. 
 
Com a atribuição de quotas para 2008-2009, verificou-se que o número de arrastões de grande e 
média dimensão diminuiu consideravelmente nos últimos meses. O país possui agora uma frota 
de 709 navios que possuem licença de pesca, menos 58 do que na mesma altura do ano passado. 
No entanto, a frota é ainda bastante grande para um país com uma população de cerca de 
320 000 habitantes.  
 
Quase metade da frota é constituída por navios oceânicos, operando os restantes em águas 
nacionais. Existe ainda um grande número de embarcações abertas, não contabilizadas, que 
operam muito próximo da costa.  
 
O motivo subjacente à importante redução observada consiste no corte substancial nas quotas de 
bacalhau, que diminuíram em cerca de 60 000 toneladas. Esta situação conduziu à concentração 
de empresas e obrigou algumas delas a racionalizar as despesas, imobilizando ou vendendo 
navios pouco rentáveis. Embora o aumento dos preços do pescado nos mercados da Europa e do 
Reino Unido tenha ajudado a compensar alguns destes custos, o sector das pescas islandês 
continua a atravessar um período difícil, o que o levou a adoptar uma posição crítica em relação 
aos subsídios para o combustível concedidos às frotas da União Europeia há escassas semanas28. 
 
A frota de pesca da Islândia é composta por diversos tipos de navios. As estatísticas oficiais 
dividem a frota em três grandes categorias29. 
 
6.1 Arrastões de alto mar 
 
São navios de pesca relativamente grandes, normalmente entre 200 e 2 000 GT e entre 130 e 
300 pés (45 e 105 metros) de comprimento. Dedicam-se quase exclusivamente a pescarias 
demersais, com redes de arrasto pelo fundo e, ocasionalmente, redes de arrasto pelágico. Muitos 
destes arrastões, sobretudo os maiores, são arrastões congeladores. Dada a sua dimensão, os 
arrastões de alto mar têm um raio de acção muito amplo e podem explorar praticamente todos os 
pesqueiros ao largo da Islândia. Cada saída de pesca dura, normalmente, entre 5 e 30 dias. 
 
6.2 Navios multiusos 
 
A categoria de navios multiusos abrange muitos tipos diferentes de navios e uma vasta gama de 
tamanhos. Inscrevem-se nesta categoria os arrastões especializados na pesca de vieiras, os 
palangreiros e os cercadores, bem como navios não especializados. Em termos de dimensões, 
estes navios vão de 10 GT a mais de 2 000 GT. Os maiores, com mais de 500 GT, são 
normalmente cercadores ou palangreiros, alguns dos quais dispõem de instalações de 
congelação e transformação a bordo. Tal como as dimensões, também o raio de acção e a 
                                                 
27  Estatísticas da Islândia http://www.statice.is/.  
28  www.fishupdate.com Iceland trawler number fall [Cai o número de arrastões islandeses, 10 de Setembro de 

2008. 
29  OCDE, Fisheries management systems in OECD countries [Sistemas de gestão das pescas nos países da OCDE]. 

http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_33873108_33873476_34427151_1_1_1_1,00.html  
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duração das saídas de pesca dos navios multiusos são muito variáveis. Os mais pequenos, por 
exemplo, com menos de 200 GT, fazem normalmente saídas de 1-3 dias e não se afastam mais 
de 100 milhas do seu porto de armamento, enquanto os maiores podem permanecer no mar 
durante semanas, percorrer uma área vastíssima e desembarcar as suas capturas onde lhes 
convier, incluindo no estrangeiro. 
 
6.3 Pequenos navios sem ponte 
 
Esta categoria de navios de pesca inclui muitos navios com um máximo de 10 GT, embora a 
maior parte destes navios não tenha mais de 6 GT. A maioria destes navios é tecnologicamente 
avançada e movida por motores potentes. Podem utilizar linhas de mão, palangres e redes de 
emalhar, embora actualmente estejam, na sua maior parte, obrigados a utilizar apenas os dois 
primeiros pelo sistema de gestão das pescas. Consoante o tipo de operações, a tripulação é 
composta por uma a três pessoas. Muitos dos navios desta frota são essencialmente navios de 
recreio. Outros são comerciais, mas como são, em geral, operados pelo proprietário, podem ser 
considerados artesanais. 
 
Em percentagem da dimensão da frota de pesca islandesa, é importante ter em conta que nem 
todos os navios de pesca registados participam nas pescarias islandesas. Alguns estão parados. 
Outros não dispõem de licença para pescar nas águas da Islândia, mas são utilizados em 
pesqueiros longínquos ou, no caso dos navios sem ponte, como embarcações de recreio. A 
importância dos diferentes segmentos da frota de pesca em termos de volume e valor das 
capturas é também muito díspar. Assim, apesar do seu número relativamente elevado, os navios 
sem ponte são irrelevantes em termos de volume total de capturas e pouco importantes em 
termos de valor das capturas. A frota multiusos é dominante em termos de volume das capturas, 
devido aos importantes volumes dos cercadores da frota pelágica. Contudo, em termos de valor, 
os arrastões de alto mar representam quase tanto quanto a frota multiusos. 
 
O quadro seguinte apresenta o desempenho financeiro da frota em percentagem das receitas, 
comparativamente com o sector da transformação 
 

Quadro 16. Desempenho financeiro da frota 
 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia 

Capturas em % das receitas 
Transformação em % das receitas 
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7. Acordos de pesca 
 
A regulamentação aplicável à pesca na Islândia baseia-se no direito e na cooperação 
internacionais. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) constitui o 
quadro jurídico geral para todas as utilizações do oceano, constituindo o Acordo das Nações 
Unidas sobre as Populações de Peixes Transzonais e das Populações de Peixes altamente 
Migradores a base jurídica para o reforço do controlo da pesca no alto mar. 
 
A Islândia participa ainda na cooperação das pescas com a FAO e é parte em diversos acordos 
mundiais e regionais sobre o ambiente marinho.  
 
Desde 1945, foram criadas cerca de 30 organizações regionais de gestão das pescas, para além 
de ter sido concluído um número razoável de acordos internacionais e adoptadas outras formas 
de cooperação neste domínio. Estes esforços foram apoiados por convenções internacionais, 
incluindo a Convenção sobre o Direito do Mar, seguida do Acordo sobre as Populações de 
Peixes Transzonais e das Populações de Peixes altamente Migradores, da Agenda 21 da Cimeira 
do Rio e do Código de Conduta da FAO para uma Pesca Responsável. Todos estes instrumentos 
sublinham a importância da cooperação entre os Estados na gestão da pesca para assegurar uma 
pesca responsável e sustentável.  
 
Uma missão importante da cooperação internacional e regional consiste em reduzir e impedir a 
pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU). Neste contexto, é importante a 
cooperação entre Estados no âmbito das Nações Unidas, nomeadamente do Departamento de 
Pescas da FAO, e de organizações regionais30. 
 
7.1 Acordos de pesca com países terceiros 
 
• Acordo de pescas com a Comunidade Europeia 
 
A negociação e a aplicação de acordos de pescas bilaterais entre a Comunidade Europeia e 
países terceiros é uma componente essencial da política comum das pescas. Estes acordos têm 
por objectivo permitir à frota europeia aceder a recursos haliêuticos excedentários em águas 
territoriais de países terceiros e promover a pesca responsável e sustentável nas águas desses 
países. Estas condições são estabelecidas em “protocolos”, aplicáveis durante vários anos.  
 
Os acordos de pesca assumem considerável importância para a União Europeia. Em primeiro 
lugar, permitem que o sector das pescas comunitário aceda a substanciais recursos haliêuticos 
adicionais. Em segundo lugar, asseguram emprego a muitos trabalhadores comunitários. A 
natureza do acordo de pescas concluído varia em função do país parceiro: os acordos com 
Estados que têm meios para explorar os seus próprios recursos – principalmente os do Norte da 
Europa – normalmente assumem a forma de troca de quotas directa. 
 
Em 1993, a Comunidade Europeia negociou com a Islândia um acordo de pescas, aprovado pelo 
Regulamento n.º 1737/93 31, com um período de vigência inicial de 10 anos, até 2003. O acordo 
foi renovado por um novo período de 6 anos, até 2009, sendo os principais Estados-Membros 
beneficiários a Alemanha e o Reino Unido. 
 

                                                 
30  The Ocean, Iceland's Policy [O Oceano, a política da Islândia]. Ministério das Pescas. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
31  Regulamento (CEE) n.º 1737/93 do Conselho, de 24 de Junho de 1993; JO L 161 de 2 de Julho de 1993, p. 1. 
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No seguimento de consultas bilaterais foram adoptadas disposições anuais relativas a uma troca 
equilibrada de cantarilho por capelim. Estas disposições anuais foram adoptadas pela última vez 
em 2005, nos termos do Regulamento (CE) n.º 860/2005 32, tendo a CE obtido 3 000 toneladas 
de verdinho e a Islândia 45 930 toneladas de capelim (15 930 t das quais transitadas de 2004). 
 
• Outros acordos de pescas bilaterais 
 
A Islândia concluiu ainda acordos de pesca com a Noruega33,as ilhas Faroé, a Gronelândia e a 
Federação Russa. 
No acordo com a Noruega ambos os países concedem acesso recíproco às respectivas zonas 
económicas exclusivas, incluindo a zona de pesca em torno de Jan Mayen, sob soberania 
norueguesa.  
Em 2000, a Islândia assinou um acordo com as ilhas Faroé sobre pesca nas suas ZEE respectivas. 
Em 1998, concluiu um acordo nos mesmos termos com a Gronelândia e, em 2000, com a 
Federação Russa. 
 
• Acordos de pesca multilaterais 
 
A Islândia é parte em diversos acordos de pesca multilaterais com países vizinhos, com vista à 
gestão de unidades populacionais partilhadas e à atribuição de quotas. Para o efeito, em 1998, 
assinou um acordo entre a Islândia, a Gronelândia/Dinamarca e a Noruega sobre a unidade 
populacional de capelim que evolui entre a Gronelândia, a Islândia e Jan Mayen. 
 
Além disso, em 1999, foi concluído um acordo de pescas trilateral entre a Noruega, a Islândia e 
a Federação Russa, em que a Islândia aceita que as unidades populacionais do Norte que 
evoluem no mar da Noruega e no mar de Barents sejam reguladas através da Comissão de 
Pescas Conjunta com a Rússia.  
 
7.2 Acordos de pescas com organizações internacionais 
 
A Islândia é parte em diversos convénios regionais relativos à gestão das pescas no Atlântico 
Norte, incluindo a Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO, 1978) e a 
Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste (NEAFC, 1980).  
 
Relativamente a determinadas pescarias e/ou espécies, a Islândia é parte no Acordo de 
Cooperação em matéria de Investigação, Conservação e Gestão dos Mamíferos Marinhos do 
Atlântico Norte  (NAMMCO, 1992), na Comissão Internacional para a Conservação dos 
Tunídeos do Atlântico (ICCAT) e na Convenção Internacional para a Regulação da Actividade 
Baleeira34 (1946). 
 
A NEAFC fixa o TAC anual para a unidade populacional de arenque atlântico-escandinavo do 
Atlântico Nordeste, de que pescam a Islândia, as ilhas Faroé, a Noruega, a Federação Russa e a 
União Europeia. A quota da Islândia é atribuída a navios individuais. A NEAFC controla ainda 

                                                 
32  Regulamento (CE) n.° 860/2005 do Conselho, de 30 de Maio de 2005, que altera o Regulamento (CE) n.° 

27/2005 em relação às possibilidades de pesca nas águas da Gronelândia, Ilhas Faroé e Islândia e à pesca do 
bacalhau no mar do Norte e que altera o Regulamento (CE) n.° 2270/2004 em relação às possibilidades de pesca 
de tubarões de profundidade e de lagartixa da rocha. JO L de  8.6.2005, p. 1-8 

33  Acordo entre a Islândia e a Noruega sobre pescas e questões relativas à plataforma continental (1980) e Acordo 
entre a Islândia e a Noruega sobre o acesso à ZEE da Islândia, à ZEE da Noruega e à zona de pesca em torno de 
Jan Mayen (2000). 

34  The Ocean, Iceland's Policy [O Oceano, a política da Islândia]. Ministério das Pescas. 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
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a pesca da unidade populacional de cantarilho da fundura na zona internacional do mar de 
Irminger, que é pescada pela Islândia, pela Rússia, pelas ilhas Faroé, pela Gronelândia e por 
alguns países da UE. A quota da Islândia é igualmente atribuída a navios individuais. 
 
A pescaria de camarão do árctico na zona internacional do Atlântico Noroeste normalmente 
designada cabo Flemish é gerida pela NAFO. A pescaria é gerida através da restrição do esforço 
de pesca, mas a Islândia objectou a este sistema de gestão e atribuiu quotas a navios individuais 
por considerar este sistema mais eficaz. Todos os navios de pesca islandeses levam a bordo 
observadores islandeses que procedem a diversas avaliações, nomeadamente do tamanho e da 
maturidade dos camarões e das capturas acessórias35. 
 
Os acordos internacionais são a pedra angular da cooperação em matéria de prevenção e 
dissuasão da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU). Neste contexto, a Islândia é 
signatária do Código de Conduta da FAO, que contribui para uma gestão responsável. Cada vez 
mais, os ministros das pescas tomam a iniciativa de procurar resolver colectivamente problemas 
como o da pesca IUU36.  
 
 
 

                                                 
35  Ministério das Pescas, Julho de 2007 www.fisheries.is.  
36  Para mais informações sobre a forma como a Islândia aplica e controla a aplicação da legislação nas suas águas 

e sobre a luta contra a pesca ilegal, consultar o Capítulo 4. 
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8. Sector das pescas e produção 
 
Introdução 
 
A Islândia é um dos maiores países pesqueiros do mundo, com mais de 1,4 milhões de toneladas 
de capturas em 2007. As pescas desempenham um papel determinante na economia islandesa, 
embora nos últimos anos outros sectores tenham adquirido uma importância crescente. Cerca de 
45% das exportações da Islândia são de produtos da pesca. Neste ano, os produtos da pesca 
deverão representar 32% das receitas de exportação do país. Nos mercados estrangeiros, os 
produtos da pesca da Islândia são apreciados pela sua qualidade. Dada a pequena dimensão do 
seu mercado interno, a Islândia exporta a quase totalidade dos seus produtos da pesca.  
 
Não é possível compreender a natureza e a evolução da gestão das pescas na Islândia sem ter em 
conta o papel do sector das pescas na economia nacional. A partir do início do século XX, as 
pescas tornaram-se o sector mais importante da Islândia, cuja importância relativa atingiu o 
ponto mais alto nas décadas de 1930 e 1940. Desde então, a sua importância relativa manteve-se 
notavelmente estável, até começar a apresentar uma significativa tendência para a baixa nas 
duas últimas décadas. Contudo, esta situação é devida, principalmente, ao rápido crescimento de 
outros sectores, especialmente do sector dos serviços e da indústria transformadora, e não ao 
declínio do sector das pescas. Na realidade, em termos globais, o sector das pescas da Islândia 
continua a crescer37. 
 
Actualmente, os produtos da pesca constituem, de longe, as mais importantes exportações da 
Islândia. Nas duas últimas décadas, representaram, em média, 70-80% do volume de 
exportações do país e cerca de metade das suas receitas de exportação. Só recentemente o seu 
contributo para as exportações começou a diminuir significativamente.  
 
A contribuição directa do sector das pescas para o PIB obedece, de acordo com as contas 
nacionais, a um padrão idêntico. Até ao princípio da década de 1990, esta contribuição 
manteve-se notavelmente estável em cerca de 16% do PIB. Desde então, tem vindo a acusar 
uma tendência para a baixa, situando-se actualmente em cerca de 11% do PIB. Contudo, como 
já se referiu, esta descida é devida mais a um marcado crescimento de outros sectores de 
actividade do que a um  declínio do sector da pesca. 
 

Em Abril de 2008, o relatório da Glitnir Seafood Research38 apresentou os seguintes elementos 
sobre a economia islandesa: 
Condições externas favoráveis para as empresas do sector das pescas islandesas, com o aumento 
dos preços nos mercados externos e o enfraquecimento da taxa de câmbio da coroa islandesa 
(ISK) a favorecer o sector. 
De acordo com as estimativas, em 2007 a Islândia registou um crescimento económico de 2,7%, 
uma inflação de 5,1% e uma taxa de desemprego de 1,0%. Em 2008, o crescimento do PIB será 
irrelevante, devendo retomar em 2009. 
A consolidação no sector da pesca aumentou nos últimos anos. Em 2007, as dez maiores 
empresas de pesca detinham 53% das quotas de pesca em águas islandesas. O volume total das 
quotas de pesca nas águas territoriais islandesas não aumentou nos últimos anos. Apesar das 
expectativas de aumento, as quotas de pesca foram reduzidas. 
A rentabilidade do sector das pescas islandês, tanto ao nível das capturas como da transformação, 
aumentou nos últimos 25 anos. 

                                                 
37  OCDE, Fisheries management systems in OECD countries [Sistemas de gestão das pescas nos países da 

OCDE]. 
38  Abril de 2008, Iceland seafood industry report [Relatório sobre o sector das pescas na Islândia], Glitnir Seafood 

Research. 
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Beneficiando de contactos estabelecidos a nível internacional, as empresas islandesas estão 
muito bem colocadas para estabelecer relações comerciais com vista à comercialização de todo 
o tipo de produtos da pesca em todo o mundo. Algumas das maiores empresas europeias que 
comercializam produtos da pesca são islandesas. Os exportadores de produtos da pesca 
islandeses conseguiram conquistar um lugar cimeiro no mercado, graças à reputação granjeada 
pela qualidade dos seus produtos e pelos padrões de transformação. A rápida evolução das 
pescas islandesas foi acompanhada pelo desenvolvimento de sectores da transformação e dos 
serviços que beneficiam da longa experiência acumulada no que respeita às necessidades 
práticas das operações de pesca e de transformação do pescado. Os transformadores islandeses 
conceberam e instalaram, em todo o mundo, muitas unidades de transformação para clientes que 
vão de armadores de navios a empresas industriais de transformação de produtos alimentares. É 
também crescente a procura de serviços bancários e de serviços de consultoria técnica ao sector 
das pescas em todo o mundo. 
 
Exportação de produtos da pesca islandeses 
 
As receitas totais dos produtos da pesca diminuíram proporcionalmente às de outras exportações. 
Esta tendência irá manter-se, devendo a parte dos produtos da pesca nas exportações em 2012 
ficar-se por 27%. Esta evolução é considerada positiva para a economia islandesa, na medida em 
que reflecte uma diversificação da economia39. Em 2007, o valor das exportações de produtos 
da pesca cifrou-se em 127 619 milhões de ISK.   

                                                

 
Os mais importantes mercados de exportação de peixe e produtos da pesca islandeses situam-se 
na Europa, nomeadamente no Reino Unido, na Dinamarca e em Espanha. O mercado japonês é 
igualmente um importante destino das exportações islandesas, principalmente de peixe 
congelado. 
 

Quadro 17. Discriminação do valor das exportações dos principais produtos da pesca em 2005 
 

 
 
 
 
 
 
Milhões de ISK 
Reino Unido 
Espanha 
Portugal 
EUA 
Bélgica 
Países Baixos 
Nigéria 
França 
Itália 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bacalhau 
Farinha/óleo de 
peixe 
Camarão 
Cantarilho 
Arinca 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia. 

 
39  http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is 
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Os produtos da pesca mais exportados em 2005 foram o bacalhau, a arinca, o camarão e o 
cantarilho, bem como a farinha de peixe e o óleo de peixe. O bacalhau, com quase 40% do valor 
total das exportações foi o produto mais exportado. 

 
Quadro 18. Valor das capturas e valor das exportações 

 
 Capturas, em toneladas         Milhares de milhões de ISK, a preços correntes 

 
      

             Valor das capturas    Valor das exportações Total das capturas 
 

Fonte: Associação de Pesca da Islândia, Estatísticas da Islândia. 
 
Transformação de pescado 
 
O principal objectivo da transformação de pescado consiste em assegurar a sua conservação e 
em impedir a sua degradação entre o momento da captura e a sua chegada ao mercado. O 
método de conservação mais antigo é a secagem ao ar, em que o pescado é pendurado em grades 
para secar. Desta forma, o produto, stockfish, conserva-se durante meses. Esta técnica ainda é 
utilizada, embora a sua parte na produção total de pescado tenha diminuído consideravelmente 
desde o início da década de 1980, quando cerca de 15% das capturas de bacalhau eram secas ao 
ar e exportadas para África e para Itália. 
 
Há pouco mais de um século, a salga de pescado tornou-se o método de transformação mais 
importante na Islândia, lugar que ocupou até meados da década de 1940. Os principais mercados 
para o bacalhau salgado encontram-se na Europa meridional, principalmente Espanha e Portugal, 
onde o bacalhau da Islândia atinge preços mais elevados graças à sua qualidade. Em termos de 
valor, a congelação é, de longe, o modo de transformação mais importante. Cerca de dois terços 
do valor das exportações de pescado correspondem a produtos congelados, forma sob a qual são 
exportados 40% das capturas de bacalhau. As maiores unidades de congelação têm uma 
capacidade de 6 000-7 000 toneladas. Uma parte crescente das capturas é congelada no mar, a 
bordo de arrastões dotados de capacidade de congelação, forma de transformação a que foi 
submetida um quarto das capturas de espécies demersais em 1994. São cerca de 40 os arrastões 
equipados com capacidade de congelação. Com o advento dos arrastões de alto mar, no início do 
século XX, surgiu a oportunidade de desembarcar em portos estrangeiros, com as capturas 
colocadas sobre gelo para se conservarem. Décadas mais tarde, na década de 1980, o pescado 
congelado era exportado em navios mercantes, dentro de contentores frigoríficos ou mesmo por 
avião, em condições de refrigeração controladas. 
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Quadro 19. Pesca e transformação do pescado na Islândia 1997-2005 
 

            Percentagem 

 
 

              Transformação de pescado Pesca 
 

Fonte : Estatísticas da Islândia. 
 
O quadro anterior mostra a importância do sector das pescas e da transformação do pescado na 
Islândia entre 1997 e 2005. O sector das pescas é mais importante do que o da transformação, 
embora tenha regredido de 2002 a 2005. O sector da transformação do pescado apresentou os 
resultados mais relevantes em 2001. 
 

Quadro 20. Desempenho financeiro do sector das pescas e da transformação do pescado40 
 

 Percentagem das receitas totais 

 
 

    Total do sector das pescas  Pesca Transformação de pescado 
 

Fonte: Estatísticas da Islândia. 

                                                 
40  Lucro em percentagem das receitas totais, método de amortizações progressivas com uma margem de retorno de 

6%. 
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É interessante observar no quadro anterior que em períodos de crise da pesca, como 1991 e 1999, 
o sector da pesca propriamente dita é mais afectado do que o da transformação, que encontra 
formas de prosseguir a actividade económica. 
 
O quadro seguinte apresenta o valor dos produtos da pesca discriminados por diferentes 
categorias de transformação. O valor dos produtos congelados, salgados e frescos é elevado 
comparativamente com o respectivo volume. O valor da farinha e do óleo de peixe é baixo 
comparativamente com as demais categorias de transformação referidas. A quase totalidade das 
capturas de capelim é transformada em farinha ou óleo para diversas utilizações, nomeadamente 
para alimentação animal. O segmento da transformação de pescado em farinha ou óleo está 
sujeito a flutuações muito maiores do que os demais segmentos do sector da transformação de 
pescado, devido, nomeadamente a flutuações no abastecimento, uma vez que as capturas de 
capelim podem ser muito irregulares, e a marcadas oscilações nos preços. A farinha e o óleo de 
capelim enfrentam a dura concorrência dos de outras espécies, nomeadamente de biqueirão, e 
dos produzidos a partir de diversas culturas, designadamente de soja. 
 
A Islândia adoptou explicitamente a política de aumentar a transformação de pescado e de 
desencorajar as exportações de pescado não transformado. O principal instrumento para atingir 
este objectivo é a política de gestão das pescas, que estipula que, sempre que os operadores dos 
navios desembarquem capturas em portos estrangeiros, por cada tonelada desembarcada são 
subtraídas 1,15-1,2 toneladas à sua quota de pesca. A criação de mercados de pescado fresco 
constituiu igualmente um passo importante na mesma direcção, na medida em que proporcionou 
às empresas de transformação nacionais a oportunidade de comprar pescado fresco e de garantir 
que os preços nacionais deste produto são competitivos com os de outros países. Até ao início 
da década de 1990, os preços do pescado fresco eram determinados por negociação entre 
representantes dos compradores e dos vendedores, incluindo pescadores (que são 
frequentemente pagos com uma parte do produto da venda das capturas), frequentemente 
bastante abaixo dos preços praticados no estrangeiro. O pescado não transformado exportado era, 
na sua maior parte, comprado por fábricas de transformação de pescado estrangeiras. A estrutura 
pautal da UE oferecia às suas empresas de transformação de pescado uma vantagem competitiva 
em relação aos seus concorrentes islandeses, na medida em que o pescado em filetes estava 
sujeito ao pagamento de direitos aduaneiros, enquanto o pescado fresco não eviscerado não 
estava. Nos termos do acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em vigor desde 1994, esta 
distorção pautal foi eliminada41. 
 

                                                 
41  Adaptado de Iceland - The Republic [Islândia – A república], manual publicado pelo Banco Central da 

Islândia, ed. por Jóhannes Nordal e Valdimar Kristinsson, Reiquiavique 1996. Os textos adaptados são da 
responsabilidade do ministério. 
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Quadro 21. Repartição percentual do valor dos produtos da pesca por diferentes categorias de 
transformação 1983-2005 

 

 
 

    Outros        Farinha/óleo de peixe   Fresco       Salgado           Congelado 
 

Fonte: Estatísticas da Islândia 
 
Comercialização 
 
Segundo a Agência FAO das Nações Unidas, em 1992, as capturas mundiais de pescado 
ascenderam a 98 milhões de toneladas. Nesse ano, os pescadores islandeses desembarcaram 
quase 1,6 milhões de toneladas, ou seja, 1,6% das capturas mundiais, o que colocou a Islândia 
em 15.ª posição entre os maiores países pesqueiros do mundo. Cerca de 40% das capturas 
mundiais não são consumidas pelo país que as realiza. Estima-se que o comércio internacional 
movimentou cerca de 38 milhões de toneladas de pescado em 1989, num valor de cerca de 
36 000 milhões de USD; nesse ano, o valor das exportações de pescado da Islândia ascendeu a 
1 000 milhões de USD, pelo que a sua parte no comércio mundial de pescado foi de 2,5%. A 
parte da Islândia no mercado europeu é bastante mais significativa, sendo a origem de cerca de 
8% das importações totais de pescado da UE. 
 
A comercialização dos produtos da pesca islandeses é gerida, em ampla medida, por diversas 
organizações comerciais, a maior parte das quais eram, inicialmente, associações de produtores. 
Durante a maior parte do período do pós-guerra, estas organizações de produtores beneficiaram 
de uma posição de monopólio virtual. Alegou-se que os interesses comerciais da Islândia seriam 
mais bem defendidos se se limitasse a concorrência entre vendedores, evitando, assim, a 
concorrência entre produtores nacionais e aproveitando as vantagens de preços monopolistas. 
Contra-argumentou-se que a livre concorrência, em geral, incentiva a inovação em termos de 
produtos e a conquista de novos mercados. Nos últimos anos, as autoridades incentivaram a 
concorrência na exportação e surgiram muitos novos vendedores. As organizações comerciais 
dispõem de delegações comerciais ou representantes em muitos países da Europa, nos EUA e, 
mais recentemente, no Japão. No final da década de 1940 e início da década de 1950, as duas 
organizações que comercializam pescado congelado já tinham estabelecido unidades de 
produção nos Estados Unidos. 
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9. Emprego no sector das pescas 
 
É relativamente importante o número de pessoas empregadas no sector das pescas (cerca de 4% 
da população total, 11 900 pessoas em 2001). Destas pessoas, cerca de um terço trabalham no 
sector da produção (4 400), dois terços no sector da transformação (7 200) e um pequeno 
número, cerca de 300 pessoas em 2001, no sector da aquicultura. O nível de emprego no sector 
da produção manteve-se estável durante dez anos, até 1999, em cerca de 6 000 trabalhadores, 
número de desceu para 4 300 logo em 2000. Contudo, no sector da transformação foram 
extintos cerca de 3 000 postos de trabalho no mesmo período, tendo o emprego estabilizado em 
2001 com 7 000 postos de trabalho. Em 2001, o sector das pescas empregava um total de cerca 
de 12 000 pessoas (FAO, 2004). 
 
O quadro seguinte apresenta uma estimativa do número de trabalhadores do sector das pescas e 
da transformação de pescado. Observa-se que, desde 1998, se regista uma clara regressão do 
emprego em ambos os sectores. 
 

Quadro 22. Número estimado de trabalhadores do sector das pescas e da transformação de pescado no 
período 1997-2005 

 

 

 
            Transformação de pescado Pesca 
 

Fonte: Estatísticas da Islândia. 
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Quadro 23. Totais de receitas da pesca e da transformação de pescado por região 
 

 

 
           Transformação de pescado Pesca 

 
Fonte: Estatísticas da Islândia. 

 
A maior taxa de receitas da pesca e da transformação de pescado é obtida na região de 
Westfjords, com um total de 32%. A menor, de cerca de 2,5%, concentra-se na região da capital. 
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10. Investigação marinha 
 
Introdução 
 
Na Islândia, a investigação marinha é uma realidade há mais de um século. É essencial para a 
gestão das pescas e está na base nas decisões do ministro relativas à fixação de um total 
admissível de capturas anual.  
 
Instituto de Investigação Marinha 
 
O Instituto de Investigação Marinha foi criado em 1965, embora, na realidade, tenha mais de um 
século de história. O papel do MRI tem três vertentes: 
 
• aquisição de conhecimentos sobre os recursos marinhos vivos e sobre o ambiente marinho 

da Islândia;  
• aconselhamento do governo acerca dos níveis de capturas e das medidas de conservação;  
• informação do governo, do sector das pescas e do público acerca do ambiente marinho e 

dos seus recursos vivos. 
 
O MRI investiga o clima marinho e a evolução do ambiente marinho, a geologia marinha e a 
topografia dos fundos marinhos, a distribuição e a produção de plâncton, a reprodução e a 
recuperação, procede à avaliação das unidades populacionais de peixes, estuda as interacções 
entre as espécies, os mamíferos marinhos, as artes de pesca, o impacto das pescas no 
ecossistema e as espécies potencialmente exploráveis. 
 
O MRI está dividido em três grandes secções de investigação. A Secção de Investigação 
Marinha ocupa-se das condições ambientais, da geologia e da ecologia das algas, do 
zooplâncton, das larvas de peixe e do bentos. A Secção de Recursos Marinhos investiga as 
unidades populacionais exploradas de peixes, crustáceos, moluscos e mamíferos marinhos. A 
Secção de Aconselhamento das Pescas analisa as avaliações das unidades populacionais e 
prepara pareceres formais sobre totais admissíveis de capturas (TAC) e estratégias de pesca 
sustentáveis para apresentar ao governo. As três secções trabalham em estreita cooperação, 
utilizando o trabalho realizado pelos Departamentos de Modelos e de Electrónica e os serviços 
prestados pela Biblioteca das Pescas. O MRI dispõe de uma estação experimental de maricultura 
e de cinco laboratórios em comunidades piscatórias da Islândia. Opera actualmente dois navios 
de investigação oceânicos. 
 
O MRI coopera com as universidades da Islândia; no âmbito desta cooperação, os estudantes 
recebem formação prática e desenvolvem projectos de investigação no Instituto. Além disso, o 
Programa de Formação em Pescas da Universidade das Nações Unidas é ministrado sob a 
supervisão do MRI  
 
O MRI coopera ainda com numerosas instituições estrangeiras e organizações internacionais42, 
sendo um participante activo nos trabalhos do CIEM e do seu Comité Consultivo de Gestão das 
Pescas. Os resultados da avaliação das unidades populacionais levada a cabo pelo MRI são 
analisados pelo CIEM antes de serem formuladas as recomendações relativas aos TAC. 
 
O MRI está ainda representado em diversas outras organizações, nomeadamente na Comissão de 
Pescas do Atlântico Nordeste (NEAFC), na Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico 

                                                 
42 www.hafro.is  
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(NAFO) e na Comissão dos Mamíferos Marinhos do Atlântico Norte (NAMMCO). Ao longo 
dos anos, o MRI tem participado em inúmeros projectos internacionais no domínio das ciências 
do mar43. 
 
Laboratórios de Pescas da Islândia 
 
Os Laboratórios de Pescas da Islândia (IFL) foram criados em 1934 e realizam investigação e 
trabalho analítico para as pescas, principalmente para o sector da transformação. Os IFL têm por 
objectivo aumentar o valor das capturas através da investigação, do desenvolvimento e da 
divulgação dos conhecimentos, bem como da consultoria. Ao colaborar estreitamente com o 
sector das pescas e com as universidades da Islândia e do estrangeiro, os IFL promovem a 
aquisição de conhecimentos e a transferência interactiva de conhecimentos entre investigadores 
e o sector das pescas. 
 
Os Laboratórios realizam um trabalho de investigação exaustivo em colaboração com 
instituições similares de países vizinhos e da União Europeia. Mantêm relações estreitas com as 
universidades da Islândia, disponibilizando especialistas para a investigação e o ensino nas 
faculdades de ciências alimentares e de ciências das pescas, bem como para cursos de formação 
para trabalhadores do sector. 
 
A Divisão Analítica presta serviços de avaliação das propriedades químicas, microbiológicas, 
sensoriais e físicas dos produtos da pesca.  
 
Entre os domínios especializados dos IFL contam-se a tecnologia de transformação, a 
biotecnologia, as propriedades químicas e físicas dos alimentos, a qualidade e a segurança das 
capturas, alimentos e tecnologia dos alimentos para a aquicultura e investigação ambiental44. 
 
Institutos de investigação 
 
As instituições de ensino e de investigação45 de alguma forma relacionadas com o oceano são 
as seguintes: 
 
• Escola Superior de Navegação da Islândia 
• Escola Superior de Engenharia Naval da Islândia 
• Universidade da Islândia, com diversos institutos de investigação em domínios conexos, 

bem como o Instituto das Pescas 
• Universidade Técnica da Islândia 
• Universidade de Akureyri, Faculdade de Ciências dos Recursos Naturais, programas de 

pescas e de aquicultura 
• Comissão de Formação Profissional em Pescas 
• Comissão Holar, Departamento de Aquicultura 
• Instituto de Investigação Marinha 
• Laboratórios de Pescas da Islândia 
• Programa de Formação em Pescas da Universidade das Nações Unidas 
• Estação de investigação em Sandgerdi 
• Autoridade Nacional para a Energia (Orkustofnun), investigação dos leitos marinhos 
                                                 
43  Ministério das Pescas.  
44  Ministério das Pescas, 2005, Close to the sea [Perto do Mar] 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf  
45  Ministério das Pescas, The Ocean, Iceland's Policy [O oceano, a política da Islândia]. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  

PE 408.938 48

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf


A pesca na Islândia 
 

Referências 
 
Arnarson R., 2007. Fisheries enforcement with a stochastic response function [A aplicação da legislação das pescas 
com uma função de resposta estocástica]. Departamento de Economia, Universidade da Islândia. 
http://www.ioes.hi.is/rammi32.html  
 
Arnarson R., 2006. Conflicting uses of marine resources: Can ITQs promote an efficient solution? [Utilizações 
incompatíveis dos recursos marinhos: podem as ITQ promover uma solução eficaz?] Departamento de Economia, 
Universidade da Islândia. 
http://www.ioes.hi.is/rammi32.html  
 
FAO, 2004, Fishery and aquaculture country profile of Iceland [Perfil da pesca e da aquicultura islandesa]. 
http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_IS/en  
 
FAO, A study of the options for utilization of bycatch and discards from marine capture fisheries [Um estudo das 
opções para a utilização das capturas acessórias e das devoluções da pesca marítima], FAO Fisheries Circular No. 
928 FIIU/C928.  
http://www.fao.org/docrep/w6602e/w6602E11.htm#11.1.3  
 
Instituto de Investigação Marinha, 2008. Status Report of the state of marine stocks in Icelandic waters 
2007/2008 - Prospects for the quota year 2008/2009 [Dados sobre o estado das unidades populacionais marinhas 
nas águas da Islândia 2007/2008 – Perspectivas para as quotas 2008/2009]. 
http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-sum.pdf  
 
Ministério das Pescas, 2008. Perspectivas, adoptadas pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (UNHCHR), sobre a comunicação n.º 1306/2004. 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/news-and-articles/nr/9306  
 
Ministério das Pescas, 2007. Responsible fisheries in Iceland [Pesca responsável na Islândia]. 
http://www.fisheries.is/policy.htm  
 
Ministério das Pescas, The Ocean, Iceland's Policy [O Oceano, a política da Islândia]. 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
 
Ministério das Pescas, 2005. Close to the sea [Perto do Mar]  
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf  
 
NEAFC, Comunicado de imprensa, NEACF closes the net to IUU fishing [A NEAFC aperta o cerco à pesca IUU], 
Maio de 2007. 
http://neafc.org/news/docs/psc_press_release_17-april_2007.pdf  
 
OCDE, 2005. Country inventory of Iceland on financial support in fisheries [Levantamento do apoio financeiro da 
Islândia às pescas] 
http://www.oecd.org/dataoecd/5/27/35534038.pdf  
 
OCDE. Fisheries management systems in OECD countries [Sistemas de gestão das pescas nos países da OCDE]; 
Islândia.  
http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/34429527.pdf  
 
Declaração de Reiquiavique sobre Pesca Responsável no Ecossistema Marinho. 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/  
 
Estatísticas da Islândia, a Islândia em números, 2006-2007.  
http://www.iceland.is/media/Utgafa/Iceland_in_figures06.-utanrikis.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

PE 408.938 49

http://www.ioes.hi.is/rammi32.html
http://www.ioes.hi.is/rammi32.html
http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_IS/en
http://www.fao.org/docrep/w6602e/w6602E11.htm#11.1.3
http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-sum.pdf
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/news-and-articles/nr/9306
http://www.fisheries.is/policy.htm
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf
http://neafc.org/news/docs/psc_press_release_17-april_2007.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/5/27/35534038.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/34429527.pdf
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/
http://www.iceland.is/media/Utgafa/Iceland_in_figures06.-utanrikis.pdf


A pesca na Islândia 

PE 408.938 50

Hiperligações  
 
CIA, 2008.  The World Fact Book [O livro dos factos do mundo]. Islândia, Julho de 2008. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
 
Declaração do Ministério das Pescas da Islândia sobre a retoma da caça à baleia sustentável. 
http://www.fisheries.is/issues/index.htm  
 
Economist Intelligent Unit [Unidade de Informação do Economist], dados por país: Islândia. 
http://www.eiu.com/index.asp?rf=0  
 
Embaixada da Islândia em Bruxelas 
http://www.iceland.org/be  
 
Comissão Europeia, DG MARE, acordos de pesca 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/bilateral_agreements_en.htm  
 
Associação de pescas da Islândia 
www.fiskifelag.is 
 
Laboratórios de Pescas da Islândia: 
www.rfisk.is 
 
Illegal Fishing.info [informações sobre pesca ilegal] 
http://www.illegal-fishing.org/  
 
Centro de informações do Ministério das Pescas da Islândia 
www.fisheries.is  
 
Instituto de Investigação Marinha: 
www.hafro.is 
 
Ministério das Pescas: 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is  
 
Estatísticas da Islândia 
http://www.statice.is/  
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