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Resumo

Por várias vezes a questão das pescas suscitou problemas e complicações em anteriores
alargamentos da Comunidade Europeia, designadamente nos de 1973 e 1986. Enquanto os países da
primeira fase da Agenda 2000 preparam as suas economias e sistemas legais para a futura adesão à UE,
na União todos procuram a melhor forma de integrar os Países da Europa Central e Oriental (PECO). Neste
documento será analisada a situação do sector das pescas nesses países, na perspectiva de uma integração
bem sucedida na Política Comum da Pesca (PCP). Dada a necessidade de investigar com maior urgência
a primeira vaga de países da Europa Oriental que irão tornar-se Estados-Membros, só esses países serão
estudados em pormenor, em especial aqueles que têm pesca marítima. Uma panorâmica mais
pormenorizada consta do estudo da DG IV com o mesmo nome: O alargamento da UE e a Pesca.

À data da redacção do presente documento, o processo de averiguação da Task Force
"Alargamento" já tinha sido conduzido num quadro multilateral e os dois grupos de países tinham sido
tratados separadamente. A Política Comum da Pesca é um dos capítulos já analisados e os remanescentes
estarão estudados até Dezembro de 1998. Salienta-se, no entanto, que as áreas verdadeiramente
problemáticas só serão abordadas na fase bilateral, que terá início no princípio de 1999. No que diz
respeito à pesca, a Polónia e a Estónia são os únicos países da primeira fase com uma indústria de pesca
marítima significativa. Com a sua adesão, o Mar Báltico, que possui baixos níveis de salinidade e grandes
stocks pesqueiros, tornar-se-á parte integrante das águas comunitárias. A Eslovénia, o único outro país da
primeira fase com orla costeira, tem, no entanto, uma indústria de pesca de reduzida dimensão.

A única adesão anterior que envolveu um país regido no passado por um sistema de economia
planificada (RDA) talvez forneça, apesar da sua especificidade, algumas pistas quanto ao provável
desenvolvimento futuro da PCP. A CE assumiu os acordos com países terceiros que tinham sido assinados
pela RDA. A frota estava a funcionar com sobrecapacidade e precisava de se tornar competitiva num
regime de mercado aberto. Não foram tomadas medidas transitórias específicas. A CE permitiu o acesso
da RDA às suas políticas estruturais, concedendo em particular à indústria da pesca da região de
Mecklenburgo-Pomerânia uma percentagem muito mais elevada da ajuda de que tanto precisavam. Resta
saber se a reforma dos Fundos Estruturais actualmente em discussão também impedirá os PECO de ter
acesso a esses fundos. Há, no entanto, uma diferença importante entre esta adesão e aquela que está
proposta no âmbito da Agenda 2000; de facto, quando aderirem à UE, os PECO já terão passado (no papel)
pelo processo de transição para uma economia de mercado, enquanto que a RDA foi submetida a uma
terapia de choque de conversão instantânea.

Ficou claro que, apesar de ser uma política comum, a política das pescas não está a receber a
atenção devida no quadro do processo de alargamento. Foram identificados problemas comuns em cada
um dos casos, designadamente os da falta de estatísticas e de informações adequadas sobre as frotas e as
capturas. O presente documento pretende dar uma panorâmica da situação, mas está longe de ser exaustivo;
sempre que possível, foram incluídos endereços úteis e fontes de acesso a mais informações.
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O Papel do Parlamento Europeu e das Outras Instituições

O previsível alargamento da UE surge numa altura de grande incerteza quanto ao futuro da PCP.
Os objectivos da PCP, clarificados em 1991 pela Comissão Europeia, são os seguintes:
• tornar sustentável a actividade da pesca;
• evitar efeitos secundários indesejáveis sobre as comunidades pesqueiras fortemente dependentes

da pesca;
• garantir abastecimentos estáveis aos consumidores a preços razoáveis;
• contribuir para a coesão económica e social no mercado interno europeu.

Adicionalmente, foram definidos os seguintes objectivos de curto prazo:
• reduzir o volume de capturas, dos níveis actuais para níveis consistentes com a sustentabilidade

da pesca;
• reduzir a dimensão das frotas para níveis consistentes com a sustentabilidade da pesca;
• reduzir de forma controlada a mão-de-obra no sector das pescas e fornecer trabalho alternativo em

áreas fortemente dependentes da pesca.

Em princípio, a derrogação permitida a determinadas áreas relativamente à liberdade de acesso a
pesqueiros da UE (Artigos sexto e sétimo do Regulamento 3760/92) expira em Janeiro de 2003. Assim,
esta data é considerada um marco no futuro da PCP. Um resumo pormenorizado das questões suscitadas
pelo debate em torno da reforma pode ser encontrado no relatório da deputada Fraga de Outubro de 1997
(A4-029/97 - INI0476). O tema  do alargamento da União Europeia pôs em questão o futuro dos Fundos
Estruturais, uma vez que, a manter-se a sua forma actual, eles seriam aplicáveis a todos os novos membros,
produzindo uma sobrecarga inaceitável sobre os recursos disponíveis. A Comissão das Pescas do
Parlamento Europeu tem vindo a tecer críticas cada vez mais duras ao projecto de reformas dos Fundos
Estruturais consagrado na Agenda 2000. Sente que o sector das pescas foi marginalizado e, como regra
geral, pretende que ela tenha o mesmo tratamento que a agricultura. Uma vez que os Fundos Estruturais,
especialmente aqueles que são afectados desde 1994 ao abrigo do IFOP, são responsáveis por grande parte
do financiamento da PCP, é provável que quaisquer mudanças tenham efeitos profundos. (Os Fundos
Estruturais são utilizados para a reconversão geral da indústria e das suas infra-estruturas, o que na prática
significa retirar de circulação os navios obsoletos e modernizar a frota. Qualquer desenvolvimento da frota
é levado a efeito de acordo com as quotas de populações sustentáveis no âmbito do POP (Programa de
Orientação Plurianual).)

Um exemplo dessa crítica foi dado no parecer da deputada Fraga (PE 227.869-AVC98090) onde
se propõe que as áreas dependentes das pescas ao abrigo do novo Objectivo 2 deveriam ser definidas de
forma mais clara, por forma a incluir áreas não costeiras dependentes da indústria da transformação e da
aquicultura. Nele se objectava, também, que os novos Objectivos 1 e 2 substituem a aplicação horizontal
do antigo Objectivo 5b por uma abordagem inflexível que impede a afectação regional de fundos à luz do
princípio da subsidiariedade. Estes comentários são elaborados com base no parecer do deputado Pérez
Rojo (PE 227.868 - COS0695) que exprime a falta de flexibilidade nos critérios de crescimento
económico, o qual cobre um período de 7 anos e, por conseguinte, deveria permitir uma reavaliação
intercalar caso se verificasse que os objectivos de um determinado projecto não são claros. Afirma
igualmente que o IFOP, pelas suas características, deveria receber o estatuto de fundo de desenvolvimento
das áreas dependentes das pescas, em conjunto com as linhas relativas ao Fundo de Desenvolvimento
Rural.

Também tem havido alguma fricção entre o Parlamento e o Conselho relativamente à questão do
estatuto dos acordos com países terceiros e é necessário esclarecer esta questão para que as reformas e o
alargamento tenham êxito. Consulte-se o parecer do deputado McCartin (PE 227.867) sobre esta matéria.
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O Comité das Regiões também criticou as reformas dos fundos estruturais propostas em 15.12.97 1.
Identificou a necessidade de financiar a obtenção de estatísticas mais fiáveis sobre os stocks pesqueiros.
Reivindicou que, sem estatísticas fiáveis, a PCP será incapaz de funcionar com eficácia e exigiu maior
coordenação entre a Comissão, o Conselho e as organizações regionais de pesca para melhor avaliar as
condições dos stocks pesqueiros. Esta opinião é sustentada pela Comissão das Pescas do Parlamento
Europeu, que defende a aplicação do princípio da subsidiariedade na aplicação da PCP, pelo que a
avaliação da dependência das pescas não deve ser considerada com base em motivos puramente científicos
devendo, em seu entender, utilizar mais informações recolhidas directamente no local.

Por isso, os novos membros irão aderir à PCP num momento incerto da sua história, sendo
questões especialmente relevantes para os Países da Europa Central e Oriental a ajuda à renovação da frota
e o estatuto de acordos com países terceiros.

I.   Polónia

1. Importância da Economia

Comparada com alguns dos actuais Estados-Membros, a importância da indústria das pescas na
Polónia é menos significativa. Por exemplo, em 1996, a indústria da pesca em geral empregava cerca de
40 000 pessoas e representava apenas 0,4% do PIB. Note-se que a Espanha, com um nível de população
semelhante, tinha 100 000 pescadores e que a indústria da pesca de Portugal representa 1,5% do PIB.

No que diz respeito à produção, em 1994 registou-se um total de capturas marinhas e de água doce
para consumo humano de 409 173 toneladas, tendo este número diminuído para 396 000 toneladas em
1995 e 370 323 toneladas em 19962.

2. A Frota de Alto Mar

A maior parte das capturas (275 000 de 360 000 toneladas) provém da pesca pelágica, sendo 95%
constituídos por pescada do Alasca, 3% por krill e 5% por badejo meridional e outras espécies. Os
principais portos marítimos utilizados na pesca de alto mar são Gdynia, Sinouyscie e Szcsecin, contudo
os 36 navios-fábrica de alto mar de grande porte (106,9 milhares de tonelagem de registo bruta)  raramente
acostam nestes portos, porque pescam nos mares de Okhotsk e de Bering, nas ilhas Maldivas, no
Antárctico e na Nova Zelândia e estabelecem a sua base em portos locais. A frota tem vindo igualmente
a aumentar os seus esforços de pesca no Atlântico.

A frota polaca de arrastões-fábrica de alto mar registou um declínio acentuado nos últimos anos,
diminuindo de 51 embarcações em 1993 para 36 em 1997 (uma redução de 57,7%), devido em parte à
decisão de abandonar a pesca nas águas não rentáveis da Terra Nova e da Mauritânia. A Polónia depende
fortemente dos acordos firmados com países terceiros, que permitem o acesso destes navios a águas com
abundância de pescado como as do Mar de Bering, onde tem um acordo de longa data com a Rússia. Nesse
mesmo período, os postos de trabalho no frota sofreram uma grande redução.

                                                
1 JO C 379 15/12/1997, p. 0001
2
  Números da FAO Eastfish Fishery Industry, vol. 9

Até recentemente, a indústria da pesca era detida pelo Estado. Em pouco tempo, o Governo polaco
pôs termo ao sistema de planeamento central e extinguiu autoridades reguladoras como a Junta Central da
Pesca. Na sequência disso, a indústria da pesca foi descentralizada e a privatização arrancou a sério. A
partir de 1995, uma parte das empresas de pesca no alto mar foi privatizada (como a "Dalmor S.A") ou
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iniciou o processo de privatização. Contudo, a privatização da frota é um processo árduo, cujo problema
principal tem sido a falta de fundos; sem uma nova injecção de capital, é provável que a frota obsoleta
(segundo a FAO, 35% dos cúteres do Mar Báltico têm mais de 35 anos) deixe de ser competitiva. Acresce
que existem grandes dúvidas quanto à viabilidade de longo prazo das operações de pesca no Mar de
Okhotsk, de que depende uma parte substancial da frota de alto mar.

3. A Frota do Báltico

Com 90% do valor total e 61% do total de capturas da indústria provenientes da pesca de alto mar,
a frota do Mar Báltico rege-se por um sistema de quotas, em que as quotas de espadilha e de arenque não
chegam a ser plenamente utilizadas1. A tabela seguinte mostra o nível de utilização das quotas (TACs)
atribuídas à Polónia entre 1994 e 1996.2

ESPÉCIE 1994 1995 1996

BACALHAU Quota 12 660 25 320 34 185

Capturas 14 426 25 001 35 968

% de utilização         113,9           98,7        103,3

ARENQUE Quota 121 800 112 800 112 800

Capturas 49 111 45 676   31 246

% de utilização          40,3          40,5            27,7

ESPADILHA. Quota 172 800 132 000 132 000

Capturas  44 556  46 182  77 472

% de utilização            25,8       35          58,7

SALMÃO Quota       157      139       125

Capturas       184      133       125

% de utilização         117,2           95,7       100

OUTRAS Quota    8 223  12 950   11 006

Capturas     8 223  12 577   11 006

 TOTAL Quota 315 340 283 209 290 746

Capturas 116 500 129 569 155 817

% de utilização               36,91              45,75             53,59

         

                                                
1 Por exemplo em 1991, devido às pequenas margens de lucro das espécies bálticas
2 Números da FAO,Eastfish Fishery Industry, vol. 9
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A frota, em que 85% dos seus efectivos tem, pelo menos, 15 anos, e insuficiente potência, é constituída
por 423 cúteres (arrastões entre 17 e 25 m de comprimento) com uma tonelagem total de 34 000 TRB.
Destes, 419 foram privatizados em 1995 e os outros 4 continuaram na posse do Estado. A frota do Mar
Báltico está baseada nas cidades de Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo e Kolobrzeg. Estima-se que
existam ainda (números de 1992) 400 pequenas embarcações privadas que pescam sobretudo com
aparelhos fixos ao longo da costa e nas lagoas do Vístula e de Szczecin. Esta frota está em franco declínio
e os registos das suas capturas são pouco fidedignos, uma vez que a grande maioria do peixe capturado
é vendido directamente ao público. De notar que o valor total das capturas do Báltico tem continuado a
aumentar nos últimos anos, tendo passado de 20 900 (1000 USD) em 1993 para 68 754 em 1996.1

4. Comércio

***********Os números, expressos em toneladas, reportam-se a 1995************2

Produção Importações Exportações Abastecimento
total

Abastecimento
per capita  (kg/pa.)

Peixe para consumo
humano directo
(Capturas e
aquisições)

398 100 159 900 299 600 258 400 0,066

Peixe para rações
animais e outros
fins

46 800 Não disponível 46 800 Não disponível Não disponível

Valor ilíquido do rendimento da pesca (1995): 452 milhões de USD ou 350 milhões de ecus
Comércio: valor das importações (1995): 180 milhões de USD

A Polónia exporta mais peixe do que importa (em termos de valor). Os navios polacos começaram
mesmo a descarregar as suas capturas directamente no mercado da UE, principalmente no porto
dinamarquês da ilha Bornholm. Esta tendência veio prejudicar a indústria de transformação polaca mas,
por outro lado, trouxe benefícios para a indústria da pesca e a economia nacional, uma vez que os preços
dinamarqueses são o dobro dos polacos. Os preços no mercado polaco têm vindo a subir desde 1989 (entre
1989 e 1990, os preços do pescado aumentaram 266%) devido, em parte, não só ao aumento generalizado
dos preços dos alimentos (220% no período homólogo) que acompanhou a inflação exagerada que se
registou nesse período, mas também à crescente procura de produtos da pesca. É provável que o mercado
polaco continue a crescer, especialmente no sector dos produtos transformados e embalados, que serão
analisados na secção seguinte.

                                                
1
 à taxa de 2,35 Zl:1$

2 Números da Balança de Produtos de Base de 1995; fonte: Departamento de Pesca da FAO: FID,CP,POL Rev.4
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O quadro seguinte mostra em pormenor as principais fontes de importação de produtos da pesca e
salienta a importância da Noruega como parceiro comercial. De facto, as importações da Noruega
sextuplicaram entre 1992 e 1995.

A tabela seguinte refere em pormenor os principais mercados de exportação dos produtos da pesca,
provenientes dos navios-fábrica, que exportam apenas para os mercados ocidentais, e das fábricas de
transformação em terra. A tabela revela claramente que as exportações para a Europa Oriental têm menor
expressão que para o Ocidente. De facto, a Rússia e a Europa Oriental representam apenas 10% de todas
as exportações em termos de valor (28 milhões de USD, em comparação com 268 milhões de USD).
Grande parte das exportações de produtos da pesca para os países ocidentais tem origem nos navios-
fábrica. Rigorosamente falando, 114,2 milhões de USD provêm de exportações directas desses navios,
enquanto que o pescado restante foi adquirido a pescadores de países terceiros localmente nas suas águas
e transformado no mar. Esta prática, particularmente comum com o merlúcio e o bacalhau, é objecto de
diversos acordos intergovernamentais, por exemplo, com o Reino Unido, em relação ao pescado escocês.

PAÍS        1993
 ' 000 t Milhões de USD

         1994
 '000 t Milhões de USD

        1995   
'000 t Milhões de USD

Rússia 1,28 1,21 3,43 4,22 8,5 9,5

República Checa/ 2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3
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Eslováquia

Estónia      Ex-URSS
combinada

     (excepto
Rússia)

0,5 0,66 0,1 0,1

Bielorrússia        3,26 3 4,4 4,5

Letónia     3,03  3,29 0,45 0,52 0,2 0,4

Lituânia 2,74 2,72 0,5 0,6

Ucrânia 4,71 4,23 7,9 7,2

Subtotal para a
Europa Oriental

6,56 7,61 18,36 20,35 25,3 28,6

PROVENIENTE DE FÁBRICAS     DE TRANSFORMAÇÃO NACIONAIS

Alemanha 21,5 37,4 26,1 50 27,9 64,3

Países Baixos 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7

Dinamarca 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

Reino Unido 1,6 2,4 1,1 1,6 1,7 4,1

Suécia 0,4 0,6 0,6 1,2 0,6 1,3

Outros 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

Subtotal para o
Ocidente,
proveniente de
fábricas de
transformação

37 67,8 47,1 98 58,2 125,7

PROVENIENTE DIRECTA-
MENTE

DE NAVIOS DE PESCA  E    DE NAVIOS- FÁBRICA

EUA, Japão e a UE 115 148,4 136 132,6 96,2 114,2

TOTAL 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

TOTAL GERAL 158,5 223,8 201,5 250,9 179,7 268,5

 No tocante aos dados relativos ao comércio externo da Polónia, a sua estrutura é comparável com os
correspondentes números da UE. Em 1995 produziu 4,85% do valor da produção da UE e tem uma balança
comercial positiva (em termos de valor) com a UE. (Esta matéria será tratada com maior pormenor na
secção 10.)

5. Indústria Transformadora

A indústria privada de transformação de peixe tem prosperado desde 1990. Até 1990 havia cinco
grandes empresas detidas pelo Estado e mais de 20 empresas estatais e colectivas que produziam peixe
fumado, marinado e salgado. Em 1995, tinham sido constituídas 350 empresas privadas de transformação
de pescado. Nem todas estas empresas sobreviveram, sendo insuficientes os números sobre o seu
desempenho actual. Contudo, estima-se que em 1994 a produção total foi de 36 000 toneladas de peixe
enlatado, 25 5000 toneladas de produtos marinados, 34 700 toneladas de peixe fumado e 7 000 toneladas
de outros produtos. Foram ainda comercializadas cerca de 60 000 toneladas de peixe fresco ou congelado,
inteiro ou estripado, por oposição a 100 000 toneladas de peixe em filetes.1 A frota inclui arrastões-fábrica
com instalações para cortar em filetes, congelar e transformar o pescado. Isto significa que os navios têm
capacidade para exportar produtos, em especial ovas de peixe e choco, para mercados ocidentais como a
UE, sem nunca desembarcar o peixe em portos polacos. Na frota de alto mar, 6 navios são usados como
unidades de transporte refrigeradas, uma ferramenta vital para aportar com eficácia a estes mercados.
                                                

1 Fonte: FID/CP/POL, Rev.4
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6. Perspectivas Futuras

O declínio mais flagrante nos números de produção da indústria da pesca polaca iria coincidir com
os tumultos políticos de 1988 e 1989. O total das capturas  em 1988, por exemplo, foi de 654 860
toneladas, enquanto que em 1989 o seu volume baixou para 564 886 toneladas ou 14 kg per capita. Mas
na verdade a indústria estava em declínio desde 1979, ano em que a produção chegou aos 22,2 kg per
capita. O nível de 1990 corresponde ao de 1970. De acordo com o Serviço Central de Estatística Polaco1,
os números de 1989 foram os piores em 22 anos, sendo a culpa atribuída às crescentes dificuldades
sentidas pelas frotas polacas em encontrar pesqueiros adequados nos países que aplicam a zona exclusiva
de 200 milhas (ZEE). (Por exemplo, a CE operava uma zona exclusiva de 200 milhas ao longo das suas
costas atlânticas.)

                                                
1
 Citado a propósito de "La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est."

A Polónia foi o primeiro dos PECO a instituir uma economia de mercado totalmente livre, tendo a
indústria da pesca sido integrada neste sistema no final de 1991. É necessário salientar, no entanto, que
muito provavelmente a Polónia não conseguirá aumentar o seu esforço de pesca no alto mar e que os lucros
se manterão baixos, uma vez que os preços de mercado da pescada do Alasca diminuíram recentemente.
Neste contexto, o único sector que verdadeiramente ainda não desenvolveu todas as suas potencialidades
parece ser o da aquicultura, que se tornará seguramente uma opção de investimento atractiva na nova
economia liberalizada.

7. Política Governamental

O Governo polaco apoia activamente os esforços e negociações da sua frota de alto mar  tendentes
a ganhar acesso legítimo a águas de países terceiros. A administração governamental no sector das pescas
é responsável por monitorizar questões como a segurança no mar e garantir a conservação dos recursos
marítimos em níveis sustentáveis. Também verifica a segurança de todos os produtos da pesca, sejam eles
destinados ao consumo nacional ou à exportação.

8. Poluição

A poluição é um dos problemas mais sérios com que se depara a indústria da pesca polaca, uma vez
que grande parte das águas nacionais, interiores e costeiras, se encontram gravemente poluídas e já
causaram prejuízos nos stocks pesqueiros. O problema da sobreexploração do Báltico contribui para
agravar ainda mais esta situação delicada, onde parece não haver meio de suster o declínio constante das
populações.

A Polónia é signatária da Convenção de Helsínquia para a protecção do Mar Báltico, ao abrigo da qual foi
obrigada a tomar parte na monitorização da sua pureza a partir de 1979. Ficou provado que quantidades
 consideráveis de substâncias tóxicas foram transportadas pelos  rios Oder e Vístula. A elevada
concentração de fosfatos e nitratos no Golfo de Gdansk, na Baía da Pomerânia e na foz dos rios, em zonas
centrais da linha costeira, provocou a eutrofização da ZEE (zona económica exclusiva) polaca. A elevada
oxigenação das águas e o aumento da concentração de ácido sulfídrico destruiram os pesqueiros
tradicionais de desova do bacalhau das Bacias de Bornholm, Gdansk e Gotlândia.

9. Pesca em Água Doce

No que toca à pesca em água doce, 25% a 35% das capturas não são registadas, estimando-se que os 2
milhões de pescadores existentes pesquem 34 000 toneladas por ano. As capturas comerciais registaram
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uma subida acentuada nos últimos anos, calculando-se que em 1996 foram pescadas 28 000 toneladas, das
quais 19 000 toneladas de carpa comum.

10. UE e a Pesca da Polónia

O principal problema da Polónia no debate sobre pesca prende-se com o facto de ter assinado diversos
acordos com países terceiros para obter acesso às suas zonas exclusivas. Estes acordos, como referido
anteriormente, sustentam o sector mais rentável da indústria, pelo que a questão do estatuto destes acordos
e eventuais conflitos com acordos similares da UE preocupam as autoridades polacas.

Em 1985, muitas empresas foram tornadas economicamente independentes, o que lhes permitiu
desenvolver os seus próprios planos de negócio com base nos lucros em vez de simples objectivos de
produção como dantes. Consequentemente, a cooperação com empresas estrangeiras está a vulgarizar-se.

Durante o período que antecedeu a pré-adesão, a UE prosseguiu uma política de renovação dos
acordos celebrados com a Polónia, permitindo-lhe pescar em águas da UE. Contudo, ao contrário de
acordos semelhantes com outros PECO , eles confinavam os navios polacos a águas suecas. O mais recente
destes acordos foi adoptado pelo Conselho (Regulamento do Conselho 58/98) em 19 de Dezembro de
1997. Este diploma estabelece, para 1998, as regras relativas aos direitos de pesca aplicáveis aos navios
que arvoram pavilhão da Polónia. As quotas para navios que arvoram pavilhão polaco foram fixadas em
1 100 toneladas de bacalhau e em 4 000 toneladas de arenque e de espadilha. O número de licenças e de
autorizações de pesca especiais válidas num dado momento é de 70 para cada espécie, totalizando 120.

Na mesma data, a UE e a Polónia acordaram direitos de pesca recíprocos para navios  arvorando
pavilhão sueco que pescam nas águas da Polónia (Regulamento do Conselho 59/98). As quotas acordadas
para 1998 são as seguintes: (números expressos em toneladas, peso arredondado em fresco.)1

Espécie Divisão ICES Quotas de capturas comunitárias Quotas atribuídas aos Estados-
Membros 

Arenque IIId 1 000 Suécia            1 000

Bacalhau IIId 500 Suécia              500

Espadilha IIId 20 000 Suécia          20 000

Solha IIId 50 Suécia               50

Apesar da rápida transição do sistema de economia planificada para uma economia de mercado, no
sector das pescas não existem estruturas de lotas nem de mercado. De facto, desde 1992 (quando foi
dissolvida a Centrala Rybna, a organização de comércio monopolista estatal) que as transacções têm sido
incoerentes e altamente erráticas. As trocas comerciais processam-se entre indivíduos em vez de serem
efectuadas a partir de um organismo centralizado. Por vezes os negociantes atrasam os pagamentos e existe
frequentemente um excesso ou escassez de oferta de arenque que destabiliza os preços. A Agenda 2000
refere ainda as condições na maioria das fábricas de transformação polacas, que não estão em
conformidade com os regulamentos higiénicos e sanitários da UE. Contudo, em 16 de Dezembro de 1991
foi decidido como parte do Acordo Europeu (Artigo 74) que a Polónia deveria aplicar os regulamentos e
as normas técnicas da UE relativas aos produtos industriais, agrícolas e alimentares. Embora sendo
claramente um passo na direcção certa, subsiste o problema do estatuto das novas normas, uma vez que
muitas delas são consideradas facultativas ou apenas temporárias. No entanto, um grande número de
normas, em especial as que dizem respeito a questões relacionadas com a segurança, a saúde e o ambiente

                                                
1
 Fonte: JO12 1998
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são aceites como obrigatórias e, no sector do peixe e dos produtos da pesca, 43 normas nacionais e 16
normas sectoriais foram definidas como tal1 (situação em Março de 1994.) Acresce que têm sido
desenvolvidos esforços substanciais neste sector, por exemplo, com o projecto de lei polaco relativo às
condições sanitárias e higiénicas no domínio da transformação de pescado, que transpõe as seguintes
directivas:

1. Directiva do Conselho 91/493/CEE de 21.7.93, que adopta as normas sanitárias relativas à produção e
à colocação no mercado dos produtos da pesca
2. Directiva do Conselho 93/43/CEE de 14.6.93, relativa à higiene dos géneros alimentícios
3. Directiva do Conselho 91/493/CEE - Inspecções sanitárias dos produtos da pesca

                                                
1
 Citado pela FAO em Eastfish Fishery Industry, vol. 9, tendo por fonte o Ministério dos Transportes e da Economia Marinha
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A Polónia tem uma taxa de desemprego elevada, motivo por que não deve ser minimizada a
importância da preservação de empregos associados à indústria da pesca. De facto, em determinadas
comunidades, a pesca representa a única alternativa de subsistência possível. Existem, por conseguinte,
razões válidas para defender a concessão às regiões polacas de  determinadas isenções dos aspectos mais
severos da PCP, tal como aconteceu com outras regiões ao abrigo do Compromisso da Haia1. Só que isso
iria contra muitas das declarações feitas a propósito do futuro da PCP e da própria Agenda 2000. No
entanto, o prognóstico quanto ao futuro da frota de pesca de alto mar não é bom, estando de facto, como
foi referido anteriormente, a frota a desagregar-se, privada de investimentos e de acesso a águas de países
terceiros. Isto irá indubitavelmente exercer maior pressão sobre a pesca no Mar Báltico. Estima-se que será
possível aumentar as capturas no Mar Báltico de 102 000 toneladas para 120 000, se aumentarem os preços
do arenque e do espadilha. É certo, por conseguinte, que parte substancial da frota desaparecerá na
sequência dos efeitos sócio-económicos negativos que irão fazer-se sentir sobre a indústria de
transformação e as regiões dependentes da pesca. A Agenda 2000 também salienta que a frota
remanescente irá necessitar de um programa de modernização que a torne competitiva e lhe permita
respeitar a política de orientação plurianual da UE.

Enquanto parceiro comercial, a Polónia representa 1,75% do total das importações de pescado da UE
e 70% das importações da UE de produtos da pesca dos países candidatos à adesão (em termos de valor).
 Em termos de valor, tem uma balança comercial positiva com a UE neste sector. No que diz respeito às
exportações, a Polónia recebe 3,72% do total das exportações da UE de produtos da pesca e 44,8% das
exportações da UE destes produtos para os países candidatos à adesão.

A União Europeia identificou as áreas fundamentais da PCP cujas práticas administrativas correntes
carecem de maiores alterações, em particular as que se prendem com a conservação e gestão dos recursos,
a aplicação de um sistema de monitorização e controlo, a gestão da organização comum do mercado no
sector das pescas e da aquicultura, a manutenção de um registo dos navios de pesca, a recolha de dados
estatísticos e a aplicação de normas de protecção ambiental no domínio da política de pesca da União
Europeia. 

Para além de terem que se adaptar à nova situação económica, os operadores polacos têm, por
conseguinte, que se adaptar igualmente às novas regras de pesca no Mar Báltico e realizar os preparativos
de adesão à UE no respeito pelas regulamentações da União Europeia. Os principais problemas que se
colocam à integração da Polónia na PCP são o acesso aos recursos e as concessões comerciais mútuas.

A questão conexa do ambiente irá, provavelmente, introduzir um elemento de divisão e controvérsia
nas negociações. Como foi referido anteriormente, a poluição no Báltico já teve efeitos negativos sobre
os stocks pesqueiros dentro da ZEE polaca.

                                                
1 Por exemplo, em 1980 foram incluídos novos critérios na PCP, mediante os quais o princípio da estabilidade relativa tem

de ser tomado em consideração ao integrar aspectos mais delicados da PCP. As chamadas "Preferências da Haia" concederam a
regiões como a Irlanda, Escócia e o NE de Inglaterra privilégios especiais de ajuda aos pescadores.
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Quanto à atitude dos actuais pescadores da UE perante a adesão da Polónia à União, eles temem que
a mão-de-obra barata polaca aumente a competição pelos empregos nos arrastões, nomeadamente no alto
mar. Para superar este medo, é provável que os pescadores da actual UE exerçam pressão no sentido de
assegurar condições de trabalho e de salário iguais a partir da data de adesão. Outra fonte de possível
conflito prende-se com o facto de, nomeadamente em épocas de falta de bacalhau, navios polacos estarem
a adquirir quantidades cada vez maiores de cavala, uma espécie relevante no âmbito das exportações da
UE para a Europa Oriental. Esta nova concorrência poderá tornar-se acérrima.1

II.   Estónia

A indústria de pesca da Estónia ocupa o segundo lugar do conjunto de países que integram a primeira
fase do alargamento da UE à Europa Oriental. De facto, a Estónia tem uma orla costeira mais longa que
a da Polónia (3 780 km em comparação com 524 km). O sector das pescas representa 2,6% do PIB da
Estónia e emprega actualmente 10 470 pessoas.

1. A Frota de Longa Distância

Nos anos noventa, a frota de pesca de longa distância viu reduzirem-se drasticamente os seus
efectivos, que passaram de 75 em 1991 para 31 em 1996. Como é natural, a diminuição do número de
navios foi acompanhada de uma redução das capturas em águas longínquas, passando de 229 400 toneladas
em 1991 para 34 100 em 1996. As principais espécies capturadas são o badejo, o salmonete americano,
a cavala do Atlântico, o chicharro do Atlântico e o krill. A frota está totalmente privatizada e opera
principalmente no Atlântico Norte.

2. A Frota do Báltico

Em 1996, aproximadamente 100 empresas de pesca estónias operavam 161 navios de pesca no
Báltico. Além disso havia cerca de 500 embarcações abertas (com menos de 12 metros de comprimento)
que exerciam a sua actividade ao longo da costa. As capturas desta frota combinada do Báltico
aumentaram de 41 600 toneladas em 1993 para 71 533 toneladas em 1996. As espécies-alvo  desta frota
são a espadilha, o arenque e o bacalhau. Em 1996, as capturas de arenque atingiram 45 296 toneladas e as
capturas de espadilha 22 493 toneladas, sendo o bacalhau a terceira espécie capturada mais importante,
com 1 392 toneladas.

                                                
1
 Dado o aumento de pressão exercida na altura sobre as populações de bacalhau, a captura da cavala polaca, por exemplo,

aumentou de 8 000 para 12 000 toneladas entre 1964 e 1974. Entretanto, a cavala é um dos principais produtos exportados pela UE,
em particular para os países da Europa Oriental
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Os stocks pesqueiros do Báltico são monitorizados pelo Instituto Marinho da Estónia. Nos últimos
anos, o total de capturas estónias no Báltico aumentou devido, sobretudo, ao arenque e à espadilha do
Báltico. As capturas de peixes costeiros e migratórios aumentaram igualmente em 1996, excepto no que
diz respeito ao salmão, eperlano, sargo, brema e enguia. As populações de arenque nas partes central e
norte do Mar Báltico estão em relativas boas condições. Contudo, o peso médio tem vindo a baixar devido
a uma redução da salinidade da água, que teve um impacte negativo sobre as fontes de alimento e
aumentou as populações. As populações de arenque aumentaram nesse mesmo período. Quanto ao salmão,
a maioria das populações do Báltico é constituída por peixe de viveiro. A indústria de pesca do salmão ao
largo da costa da Estónia é pequena, pelo que as capturas são reduzidas, estando, todavia, a aumentar a
pesca de salmão costeiro. As capturas de truta marinha também têm estado a aumentar nas águas costeiras,
sendo a respectiva população mantida pela constante renovação nos rios de desova do Golfo da Finlândia.
As populações de leucisco estão genericamente em boas condições e as capturas de 1996 registaram mais
50 toneladas que as dos anos anteriores. As capturas de muge1 também aumentaram, nomeadamente em
Väinamari e no Golfo de Riga, apresentando contudo as populações um nível satisfatório. As populações
de brema encontram-se principalmente na Baía Pärnu e tanto as populações como as capturas estão
actualmente a um bom nível. As capturas de peixe-agulha duplicaram entre 1995 e 1996. As populações
de bacalhau no norte do Báltico permanecem baixas, mas os stocks pesqueiros no sul são mais abundantes,
sendo aqui que se concentra a maior parte da pesca do bacalhau da Estónia.  Verificou-se uma redução
significativa nas capturas e na maturidade da lúcio-perca e fontes oficiais estónias prevêem novas
diminuições. As populações de perca estão igualmente ameaçadas, devido à sua popularidade nos
mercados de exportação, razão por que se verificou um aumento de percas jovens nas capturas de 1996.
Em 1996, as capturas de solha-das-pedras aumentaram dramaticamente, mas o facto pode ser explicado
em larga medida pelos comportamentos migratórios.

3. Estado da Indústria

Com a perda do mercado da ex-URSS e a ruptura total do sistema de abastecimento de matérias-
primas, em 1993, apenas 23% da capacidade de produção foi escoada e a maior parte das capturas tiveram
de ser vendidas no mercado nacional.

Em 1995, a indústria começou a mostrar alguns sinais de recuperação e actualmente o peixe e os
produtos da pesca representam 5% das exportações da Estónia. Presentemente existem cerca de 300
empresas em laboração nas indústrias da pesca e da transformação da pesca. A indústria de transformação
registou uma melhoria significativa, para o que contribuiu a instalação de equipamentos modernos.
Segundo fontes da FAO, neste momento a Estónia está a privilegiar a introdução de novos produtos, o
cumprimento das normas da UE e os mercados de exportação ocidentais.

Têm sido feitos investimentos substanciais na indústria da pesca. Por exemplo, segundo a FAO, 
empresas filiadas na Associação Piscícola da Estónia investiram 2,25 milhões de USD em 1994, 3,6
milhões de USD em 1995 e 4,2 milhões de USD em 1996. Neste mesmo ano, 50% do investimento foi
feito em instalações e 50% em novos equipamentos.

Segundo um relatório recente da Agência de Investimento da Estónia, citado pela FAO, o
desenvolvimento da indústria regista tendências positivas. O relatório refere ainda que as empresas de
pescas projectam investir pelo menos 12 milhões de USD entre 1997 e o ano 2000,  em grande parte para
dar cumprimento às normas de higiene exigidas pela UE ao abrigo da PCP. A pesca continua a atrair os
estudantes que terminam os seus estudos, e os níveis de formação são elevados, nomeadamente a formação

                                                
1
 Um peixe de água doce comestível, que se assemelha ao caboz e se encontra frequentemente nas águas de baixa

salinidade do norte do Báltico
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ministrada por instituições do ensino superior, como a Academia Marítima de Tallinn, que todos os anos
recebe 150 novas inscrições em cursos relacionados com o sector.

4. Comércio

Produção Importações Exportações Abastecimento
Total

kg Per Capita

Peixe para
consumo
humano

107 400 t 31 000 t 108 000 t 30 400 t 20 800 t

 ********Números relativos a 1996, expressos em toneladas ****************

Valor das exportações de peixe em 1996: 100 milhões de USD.
Valor das importações de peixe em 1996: 21,4 milhões de USD

Como demonstrado acima, o quadro relativo às trocas comerciais no sector das pescas apresenta-se
globalmente saudável, o que é especialmente verdadeiro se tivermos em atenção que uma percentagem
substancial do peixe importado é transformada para exportação.

5. Poluição

O nível de poluentes registado nas águas da Estónia é medido pelo Instituto Marinho da Estónia. O nível
de poluentes em órgãos de peixes, como cobre, zinco e cádmio, é mais elevado na área de Kunda na baía
da Finlândia. Salienta-se, no entanto, que as concentrações de poluentes em peixe no Golfo de Riga, em
Kunda e em Kakumäe diminuíram ligeiramente entre 1994 e 1995.

6. Pesca em Água Doce

As águas interiores da Estónia com maior importância para a pesca são o Lago Peipsi-Pihkva, que
apresentou o total de capturas, em 1996, de 2 107 toneladas e o Lago Vörstjärv, que apresentou 246
toneladas de capturas.

7. UE e a Pesca da Estónia

Têm sido realizados diversos projectos de cooperação entre a Estónia e a UE ou determinados
Estados-Membros. No âmbito do programa PHARE da UE, a Estónia está a desenvolver um Sistema de
Informação Geográfica (GIS). Este projecto tem por objectivo melhorar a gestão dos recursos da pesca.

A Dinamarca também concedeu ajuda à Estónia no sector das pescas. Entre 1994 e 1995 foram recolhidos
fundos para a Fundação de Pesca da Estónia, que os utilizou na protecção dos stocks pesqueiros e na gestão
da reposição de recursos. Em 1997, no âmbito de assistência prestada ao Departamento de Pesca da
Estónia, o programa dinamarquês desenvolveu e levou a cabo o Plano de Gestão de Pesca da Estónia,
tendo harmonizado o sector de pesca da Estónia com as disposições da Política Comum da Pesca da UE.
A Suécia também apoiou um programa de ajuda específico no domínio da assistência técnica: o Projecto
BFIMS envolveu a criação de uma base de dados informatizada para o registo das capturas.

Durante o período que antecedeu a pré-adesão, a UE teve uma política de renovação dos acordos
celebrados com a Estónia, permitindo-lhe pescar em águas da UE. O mais recente destes acordos foi
adoptado pelo Conselho (Regulamento do Conselho 52/98) em 19 de Dezembro de 1997. Este diploma
estabelece as regras relativas aos direitos de pesca de navios que arvoram pavilhão da Estónia. As quotas
para navios que arvoram pavilhão estónio foram fixadas em 1 100 toneladas de bacalhau e em 4 000
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toneladas de arenque e de espadilha. O número máximo de licenças e de autorizações de pesca especiais
válidas num dado momento é de 70 para cada espécie, totalizando 120.

Na mesma data, a UE e a Estónia acordaram direitos de pesca recíprocos para navios arvorando pavilhão
sueco em águas estónias (Regulamento do Conselho 53/98). As quotas acordadas para 1998 foram as
seguintes: (números expressos em toneladas, peso arredondado em fresco, excepto para o salmão, que é
expresso em quantidade de peixe.)1

                                                
1 Fonte: JO 12 de 1998
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Espécie
Divisão ICES Quotas de Capturas

Comunitárias
Quotas atribuídas aos Estados-
Membros

Bacalhau IIId 763 Dinamarca             284
Finlândia                122
Alemanha             128
Suécia                  229

Arenque IIId  3 000 Dinamarca           1431
Finlândia                   0
Alemanha           1073
Suécia             1045

Salmão IIId 5 400 Dinamarca           2101
Finlândia              2021
Alemanha             233
Suécia             1045

Espadilha IIId 13 000 Dinamarca          7562
Finlândia                   0
Alemanha          2010
Suécia            3428

Não se prevêem problemas graves quanto à integração da Estónia na PCP, contudo será necessário
que o país crie uma administração das pescas capaz de aplicar aspectos da PCP como a gestão de recursos,
a manutenção de um registo da frota de pesca, a aplicação da política estrutural do sector, a criação de
projectos de mercado eficazes e a recolha de dados estatísticos, bem como as políticas da UE em questões
sanitárias, higiénicas e ambientais.

Devido em grande parte aos animadores números relativos às trocas comerciais e à importância do
sector da indústria da transformação de géneros alimentícios em geral, é provável que a Estónia venha a
assumir um papel importante na PCP. Foram dados passos no sentido de melhorar a administração da frota
e das suas capturas. O número de empresas-comuns com Estados-Membros da UE também augura um
futuro positivo.

III.   Eslovénia

Com apenas 46 km de costa, a Eslovénia tem, como não podia deixar de ser, uma indústria de pesca
mais pequena que as da Estónia e da Polónia, embora eventualmente significativa para determinadas
localidades.  Em 1996, as capturas em águas interiores totalizaram, em média, cerca de 1 000 toneladas
de peixe para fins comerciais. A indústria marinha emprega 390 pessoas e a de água doce 120.

1. Pesca e Aquicultura Marítimas

A pesca marítima com navios eslovenos processa-se na sua totalidade nas águas territoriais da
Eslovénia, no norte do Adriático e nas águas internacionais limítrofes. A área total de pesca está limitada
a 194 km2 e não é permitida a pesca de arrasto de fundo na milha náutica junto à costa. Em 1996, calcula-
se que as capturas marítimas totais ascenderam a 2 170 toneladas; as pequenas espécies pelágicas, tais
como a sardinha, representaram 96,7% das capturas totais. A aquicultura marítima é praticada em três baías
(Strunjan, Piran e Lazaret). O mexilhão do Mediterrâneo, a perca europeia e o sargo de cabeça dourada
são as principais espécies criadas. Em 1996, a produção total de aquicultura era, em média, de 86 toneladas
de peixe e 50 toneladas de mexilhão do Mediterrâneo.

A frota industrial pertence ao Estado. É constituída por 14 navios entre 23,7 m e 29,1 m de
comprimento. A frota opera em conjunto com a fábrica de transformação de Izola. A partir de 1996, 4
destes navios foram desactivados e os restantes 10 passaram a trabalhar aos pares, com arrastos para águas
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de média profundidade, pescando essencialmente sardinha. Existe ainda uma frota artesanal constituída
por 15 embarcações cobertas, com comprimentos entre os 10 m e os 16 m, equipados com arrastos para
águas profundas e redes de arrasto, bem como 80 embarcações mais pequenas.

2. A Importância da Indústria e do Comércio

As importações aumentaram substancialmente entre 1992 (16,5 milhões de USD) e 1996 (28,9
milhões de USD). A perda da antiga Jugoslávia como grande mercado de exportação levou a uma
diminuição das exportações de 3 700 toneladas em 1992 para 1 600 toneladas em 1995. Contudo, em 1996
houve uma recuperação das exportações para 2 500 toneladas ou 5,8 milhões de USD. A perda de áreas
de pesca anteriormente disponíveis, tais como a área ao largo da lucrativa península de Istria (agora na
Croácia) e a alteração das condições do mercado, anteriormente referida, na sequência da independência
em 1991, tiveram um efeito negativo sobre a pesca marítima e a produção industrial dela dependente,
agravado ainda por  um volume insuficiente de investimentos e pela prossecução de uma política liberal
em matéria de importações.

PRODUÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES ABASTE--
CIMENTO
TOTAL

CONSUMO PER CAPITA 
em KG/Ano

Peixe para
consumo humano
directo

        3 200    13 000        2 900    13 300            6,7

Peixe para rações
animais e outros
fins

         -    18 000         0    18 000             -

*********Todos os números referentes a 1996, expressos em toneladas de peso vivo  *************

(1996):Valor das importações: 28,9 milhões de USD Valor das exportações:  5,8 milhões de USD

3. A UE e a Pesca da Eslovénia

Devido, talvez, à pequena dimensão da indústria eslovena, a questão das pescas teve pouca
importância durante as negociações. A Eslovénia representa 0,05% do total das importações da UE de
produtos da pesca e 2% das importações da UE de produtos da pesca  dos países da Agenda 2000. Em
termos de valor, a Eslovénia recebe 0,52% das exportações de pescado da UE mas 6,2% das exportações
para os países da Agenda 2000. É claro, por conseguinte, que a integração da Eslovénia na PCP terá um
impacte reduzido. É necessário criar uma administração da pesca com capacidade para cumprir as
exigências da PCP, ou seja, a manutenção de um registo da frota, a recolha de dados estatísticos e a
conformidade com as normas de segurança e higiene.

IV.   Hungria

Com 143 000 hectares de águas interiores e 3 000 postos de trabalho, a indústria da pesca tem uma
base de implantação significativa. A indústria transformadora húngara é pequena devido à falta de capital
e de investimento. Em 1995 apenas empregava 250 pessoas.



23 PE 167.799

1. Pesca em Água Doce

A maior unidade de água doce é o Lago Balaton (60 000 ha). Aqui, a pesca centra-se na enguia e no
sargo, enquanto que os pescadores desportivos se dedicam predominantemente à carpa comum e à
lúcioperca.

Todos os direitos de pesca em aquíferos fechados são detidos pelo Estado, que os concede a empresas,
cooperativas, institutos de investigação e particulares. 320 000 húngaros possuem licença como pescadores
desportivos, sendo obrigados a inscrever as suas capturas em livros de registo. A FAO estima, contudo,
que as suas capturas reais são, pelo menos, o dobro das 4 548 toneladas oficialmente registadas em 1995.

2. Política Governamental

O Departamento de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura é a entidade responsável por todos os
aspectos do sector da pesca. A comercialização é coordenada pela Direcção dos Produtos da Pesca. O
Governo declarou ter por objectivo aumentar o consumo de peixe e alterar os hábitos de dieta. O consumo
de peixe na Hungria é baixo, comparado com níveis europeus, mas quadruplicou desde 1950. O Governo
pretende ainda encorajar a diversificação de produtos para responder à procura das áreas turísticas e
prometeu restaurar os habitats naturais e os stocks pesqueiros em águas poluídas.

3. Comércio

Balança de Produtos de Base (1995)1

PRODUÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES ABASTE-
CIMENTO
TOTAL

Abastecimento PER
CAPITA em kg/ano

Peixe para consumo
humano directo

      16 300      10 700      2 900    24 100           2 400

Peixe para rações
animais e outros fins

         -   210 0000        -  210 000             -

 **********Números de 1995, expressos em toneladas de peso vivo **********

Valor das importações (1995): 42, 7 milhões de USD  Valor das Exportações (1995): 7,2 milhões de USD  

4. UE e a Pesca da Hungria

Devido à natureza interna da sua indústria da pesca, não é provável que a Hungria seja afectada pelos
elementos controversos da PCP relativos à pesca marítima. A Hungria representa apenas 0,1% da
totalidade das importações da UE de produtos da pesca e 4% das importações da UE dos países da Agenda
2000. A Hungria recebe 10,5% do total das exportações de produtos da pesca da UE e 12,6% das nossas
exportações globais para os países da Agenda 2000. Não é provável, por conseguinte, que a aplicação da
PCP se revele problemática para qualquer das partes. Contudo, o folheto sobre a Agenda 2000 salienta a
necessidade de a Hungria melhorar as suas normas sanitárias, higiénicas e ambientais, dotando-as de
conformidade com as regulamentações da UE. 

                                                
1
 A seguinte tabela é retirada do documento da FAO FID/CP/HUN Rev.1 (Nov. de 1996)
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V.   República Checa

1. O Alargamento da UE e a Pesca da República Checa

A República Checa só tem pesca em águas interiores. Em 1994, as capturas totalizaram 22 600
toneladas, principalmente de carpa. Enquanto parceiro comercial da UE, a República Checa representa
0,17% da totalidade das importações de produtos da pesca da UE e 6,8% dos produtos da pesca importados
dos países da Agenda 2000. A República Checa recebe 1,31% das exportações da UE de produtos da pesca
e 15,8% das exportações da UE destes produtos para os países da Agenda 2000.

Não se vêem problemas específicos para ambas as partes na integração da República Checa na PCP.
No entanto, salienta-se a necessidade de melhorar as suas normas sanitárias, higiénicas e ambientais,
dotando-as de conformidade com as regulamentações da UE.

A Segunda Vaga

VI.   Letónia

1. Resumo

A Letónia, com uma orla costeira de 475 km de comprimento e cerca de 12 000 pessoas (1% do total
da população activa) empregadas no sector das pescas (respectivamente 6 000 em cada um dos sectores
primário e secundário), é uma nação importante em termos de pesca, sendo dotada de um sector de
exportação significativo. Muitos dos problemas sentidos neste sector ficaram a dever-se a motivos geo-
políticos semelhantes aos dos seus vizinhos bálticos, a Estónia e a Lituânia, tratados noutra parte deste
documento.

Entre 1993 e 1996, 80% das capturas de longa distância foram pescadas na área central e oriental do
Atlântico (34). As espécies-alvo da frota, constituída por 15 robustos navios, são a sardinela, a sardinha,
a cavala e o chicharro. Os navios letões centram as suas actividades na Mauritânia e no sudoeste do
Atlântico. Em 1996, o total de capturas desta frota foi de 70 000 toneladas. Em 1995, tinham sido 91 500
toneladas1, mas nos dias em que pertenciam ao mercado da União Soviética, antes da independência, eram
consideravelmente superiores, ascendendo a 500 000 toneladas por ano.

A ZEE da Letónia cobre 10% da área total do Mar Báltico. As pescas costeiras, embora tenham vindo
a aumentar de importância, representam apenas 5% das capturas totais do Mar Báltico. As suas espécies-
alvo são o arenque, o salmão, a truta, a solha, a lúcioperca e a brema, que são apanhadas com aparelhos
fixos. Em 1996, o total das capturas da frota do Báltico, incluindo as do Golfo de Riga, foram de 72 000.
Comparadas com as capturas registadas em 1994, houve um aumento de 35% nas capturas de bacalhau,
11% nas de arenque e 40% nas de espadilha. Em 1996, as capturas de espadilha totalizaram 34 211
toneladas, as maiores de sempre em mais de 20 anos.

A indústria de transformação da Letónia, constituída por 34 empresas, está fortemente orientada para
a exportação. Em 1996 representava 3,4% do PIB e empregava um total aproximado de 6 000 pessoas.

                                                
1
 Números de 1995, retirados do Boletim da UE relativo à Agenda 2000

De acordo com fontes da FAO, a variedade e a qualidade dos produtos da pesca aumentaram nos
últimos anos, tendo sido produzidas 113 000 toneladas de produtos da pesca para consumo humano em
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1996. A maior parte (90%) desta quantidade foi exportada. Entre 1993 e 1996, as exportações de peixe
enlatado aumentaram para mais do dobro, passando de 23 000 para 54 000 toneladas.

No tocante às importações, a Noruega é o país mais bem sucedido no mercado letão. A maioria das
importações é constituída por peixes inteiros, como o arenque, a cavala congelada e os filetes de salmão,
devido, em grande parte, à ausência destas espécies nas águas da Letónia.

Números de 1996 PRODUÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES ABASTECI-
MENTO
TOTAL

ABASTECI-
MENTO
 per capita
em kg/pa

Peixe para
consumo humano
directo

113 140 44 700 134 700 23 140 9,3

Valor das Importações:   26,7 milhões de USD Valor das Exportações:   130,5 milhões de USD
Rendimentos ilíquidos da pesca:     142,9 milhões de USD

2. UE e a Pesca da Letónia

No âmbito da preparação para uma eventual adesão à UE, e como parte de uma política integrada do
IBSFC1, a Letónia assinou diversos acordos com a UE em matéria de pescas. O Regulamento do Conselho
(CE) número 54/98 e o Regulamento do Conselho (CE) número 55/98, de 19 de Dezembro de 1997,
definiram as quotas acordadas.

Na Agenda 2000 afirma-se que a Letónia representa 0,06 % do total das importações da UE de
produtos da pesca ou 2,4% das importações dos países candidatos contemplados na Agenda 2000. A
Letónia recebe 0,16% do total das exportações de pescado da UE ou 1,9% das exportações para os países
candidatos (em termos de valor).

As condições sanitárias e higiénicas terão de ser melhoradas para cumprir as normas da UE e a frota
necessita de maior investimento de capitais para se modernizar e tornar competitiva.

VII.   Lituânia

1. Resumo

 Em 1996, o sector das pescas empregava 3 510 pessoas, por oposição a 10 261 em 1992. Em 1995,
o total de capturas foi de 54 000 toneladas, com um valor de 48 milhões de ecus2. O principal porto
marítimo é o porto do Estado de Klaipeda e as regiões de Nida e Sventoji dependem fortemente das pescas.

                                                
1 International Baltic Sea Fishery Commission
2
 Salvo se referido em contrário, números retirados do Boletim da UE relativo à Agenda 2000

Em 1996, a frota de longa distância era constituída por 57 navios. O volume total das suas capturas
foi de 33 000 toneladas, contra as 109 000 registadas em 1993. O seu valor foi de 32 000 milhões de ecus.
Cerca de 40% da frota tem, pelo menos, 20 anos. A Lituânia celebrou acordos com o Canadá, os UEA e
as Ilhas Faroé.
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Em 1996, a frota do Báltico era constituída por 70 navios e 150 barcos mais pequenos, que capturaram
aproximadamente 20 000 toneladas, o que representou um aumento de 7 000 toneladas em relação aos
números de 1993. 40% desta frota também são constituídos por barcos com mais de 20 anos.

Em 1996, 54 empresas de transformação empregavam um total de 2 050 pessoas. A produção total
baixou nos últimos anos, devido a um declínio acentuado da produção de peixe congelado.

A Lituânia representa 0,09% do total das importações da UE de produtos da pesca ou 3,6% das
importações dos países candidatos e importa 0,34% das exportações de produtos da pesca da UE ou 4,1%
das exportações para os países candidatos (em termos de valor).

2. UE e a Pesca da Lituânia

À semelhança dos outros países com fronteira com o Mar Báltico, nos últimos anos a UE celebrou
com a Lituânia acordos de pesca recíprocos. O Regulamento do Conselho (CE) número 56/98 e o
Regulamento do Conselho número 57/98, de 19 de Dezembro de 1998, definiram as quotas.

O boletim oficial da UE relativo à Agenda 2000 salienta a necessidade de prosseguir os esforços de
conclusão da privatização das estruturas estatais. Dá ênfase ao problema do declínio persistente da frota
de longa distância e vaticina que será necessário prestar auxílio para travar esse declínio e modernizar a
frota. À semelhança do seu parecer sobre os outros PECO, salienta a necessidade de melhores práticas
administrativas no sector e de melhorar as normas higiénicas e ambientais, equiparando-as aos níveis da
UE. Contudo, em termos globais, dada a dimensão relativamente pequena da indústria, não se prevêem
grandes problemas do ponto de vista da UE.

VIII.   Bulgária

1. Resumo

A Bulgária tem uma orla costeira com 378 km de comprimento e estima-se que as pescas empreguem
1 450 pessoas só no sector primário. Grande parte da sua pesca está centrada no Mar Negro, uma vez que
a pesca de mar alto não foi considerada rentável. Em 1995, só 5 navios do tipo Siberia (dos quais apenas
2 operavam a tempo inteiro) continuavam na pesca de longa distância, tendo os restantes 15 sido vendidos
a partir de 1991. A tonelagem bruta de registo dos navios em operação é de 5 941 t. A Agência Estatal das
Pescas do Ministério da Agricultura concessiona áreas de pesca marítima e em águas interiores através de
um sistema de licenças sujeito ao pagamento de taxas.

Em 1995, as capturas no Mar Negro foram de 2 400 toneladas, 1 690 das quais foram pescadas por
navios estatais. Segundo fontes da FAO, em 1995 havia 10 navios do tipo Báltico e 8 navios privados. As
capturas são geralmente desembarcadas nas baías de Burgas, Varna, Pomorie, Sozopol e Nessebar. As
principais espécies pescadas são a espadilha, a anchova, o chicharro e o badejo.

Vários problemas graves afectam esta frota, para além da questão da maquinaria obsoleta, comum a
todos os países candidatos. A pesca búlgara está sujeita à pressão extra resultante da perda da Rússia
(URSS) como parceiro de investimento e na reparação do equipamento, por exemplo. Muitos dos navios
de fabrico soviético carecem urgentemente de reparações e as peças necessárias para remediar a situação
deixaram de poder ser fornecidas rapidamente. A indústria está crivada de elevadas dívidas e o aumento
fulgurante dos custos contribuiu para reduzir a competitividade e diminuir a procura dos consumidores.
As privatizações ainda estão longe de concluídas e o processo tem avançado penosamente.
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Segundo a FAO1, os níveis de poluição do Mar Negro continuam a aumentar e o número de
populações de todas as espécies, com excepção dos mexilhões, continua a diminuir.

Estima-se que 500 pessoas estejam empregadas na pesca em água doce.

Os seguintes números são aplicáveis às trocas comerciais realizadas em 1995 2.

PRODUÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES Abastecimento
TOTAL

Peixe para consumo
humano directo

      6 700      15 100    6 400    15 400

Valor das importações (est. 1995 FAO) 18 milhões de USD
Valor das exportações (est. 1995 FAO) 10 milhões de USD
Valor dos produtos da pesca (est. 1995 FAO)   35 milhões de USD

2. UE e a Pesca da Bulgária

O parecer expresso na documentação relativa à Agenda 2000 quanto à eventual integração na PCP
é um pouco negativo. Revela preocupação perante as declarações do Governo búlgaro, onde se refere que
a Bulgária não pode aplicar quotas e fazer investigação. Estes são requisitos exigidos pela PCP e por
diversos outros acordos com países terceiros. Esta situação teria de ser superada antes da adesão.  O
documento também emite o parecer comum a todos os países da Agenda 2000, nomeadamente que é
necessário criar um registo eficaz da frota e uma base de dados estatística sobre as capturas e envidar
esforços consideráveis no sentido de adoptar as normas da UE relativas à saúde, higiene e ambiente. É
provável que a Bulgária necessite de investimento estrangeiro para conseguir concretizar as suas
potencialidades.

IX.   Eslováquia

1. Resumo

A Eslováquia, tal como 3 dos outros países candidatos, não tem acesso ao mar. No entanto, tem uma
grande tradição de pesca em águas interiores, centrada nos seus muitos rios de cursos rápidos em regiões
montanhosas. Dada a natureza montanhosa do seu território, a pesca desportiva é a única possibilidade
viável. Segundo fontes da FAO3, as pescas empregam actualmente 104 pessoas no sector primário e 34
no secundário.

                                                
1
 FAO FID/CP/BOL

2
 Esta tabela é retirada da fonte FID/CP/BOL da FAO, sendo os números expressos em toneladas de peso vivo

3 Salvo se referido em contrário, todos os números citados nesta secção são do documento FID/CP/SLO da FAO, de Novembro de 1996

A produção total é de 1 900 toneladas, que corresponde a uma produção média de 862 kg/ha. A carpa
representa 50,1% das capturas e a truta arco-íris 45,7%. Outras espécies capturadas incluem o lúcio, a
tenca-truta e a enguia.
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A maior parte (76,9% em 1994) das exportações são de truta, sendo grande parte delas (69,4% em
1994) exportadas vivas. A indústria de transformação de pescado é uma indústria de pequena escala na
Eslováquia.

A tabela seguinte também refere números de 1994, expressos em toneladas.

PRODUÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES Abastecimento per
capita em kg/pa

Peixe para consumo
humano directo

        3 500    18 000         500       3,9

Valor das Importações (1994): 22,4 milhões de USD
Valor das Exportações (1994):   2,0 milhões de USD

2. UE e a Pesca da Eslováquia

De acordo com fontes da Agenda 2000, a Eslováquia representa 0,01% do total das importações de
produtos da pesca da UE ou 0,4% dos países da Agenda 2000. A Eslováquia recebe 0,32% das exportações
totais de pescado da UE ou 3,8% das suas exportações para os PECO candidatos à adesão.

Perante a dimensão muito reduzida da indústria e a predominância da pesca desportiva, não é provável
que surjam quaisquer problemas com a integração da Eslováquia na PCP. Contudo, como é evidente, a
Eslováquia terá que garantir a conformidade com as normas da UE em questões sanitárias, higiénicas e
ambientais.

X.   Roménia

1. Resumo

Com uma orla costeira no Mar Negro, uma frota de pesca de longa distância e muitas linhas de águas
doce, a Roménia tem uma indústria de pesca relativamente importante. Em 1195 empregava 6 000 pessoas
e produzia 69 000 toneladas de peixe ou produtos da pesca com um valor de 232 milhões de ecus. Isto
equivale, em termos de valor, a 2,8% da produção da UE. O Governo e o sector privado planeiam uma
reestruturação de longo prazo da indústria, com vista à sua modernização e eventual total privatização.

Em 1995, a frota de longa distância era constituída por 19 navios e empregava 1 300 pessoas. São
necessárias mais informações sobre as características e idade desta frota. A frota de pesca de longa
distância concentrava a sua actividade no Atlântico nordeste (principalmente cavala e arenque) tendo as
suas capturas totalizado  36 500 toneladas em 1995, um aumento significativo por comparação com as 1
300 toneladas capturadas em 1993. Segundo a documentação da Agenda 2000, o Governo tenciona
modernizar esta frota e aumentar as capturas anuais para 80 a 100 000 toneladas depois do ano 2000.

As capturas do Mar Negro também registaram um aumento desde 1993, tendo passado de 1 400
toneladas para 1 500 toneladas em 1995. A frota é constituída por 15 navios registados que empregam 109
pessoas. As capturas são principalmente de espadilha.

A Roménia capturou 28 000 toneladas de carpa em 1995 e outras espécies de água doce no país.
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A indústria transformadora é constituída por 14 empresas que empregam 1 700 pessoas, a maior parte
das quais está concentrada nas quatro empresas de maior dimensão. Em 1995 produziram 69 105
toneladas, um aumento de 100% em relação aos números de 1993, tendo 30% deste valor sido produzido
pelo sector privado.

Em 1995, o comércio romeno apresentava o seguinte quadro. Importou 46 300 toneladas e exportou
5 099 toneladas de pescado e de produtos da pesca. Contudo, em 1996 o mercado do pescado entrou em
declínio. Em 1995, a Roménia representou 0,02% das importações de pescado e de produtos da pesca da
UE ou 0,8% das importações da UE dos países da Agenda 2000. A Roménia representa 0,39% das
exportações de produtos da pesca da UE ou 4,7 dessas exportações para os países candidatos à adesão.

2. UE e a Pesca da Roménia

A documentação oficial da Agenda 2000 critica a falta de troca de informações sobre os acordos da
Roménia com países terceiros e a ausência de mecanismos para fazer respeitar o cumprimento das quotas.
Salienta que a Roménia precisa de melhorar a sua administração do sector das pescas devendo, em
particular, manter um registo pormenorizado da frota e criar uma base de dados estatística das capturas.
Afirma igualmente que têm de ser envidados esforços para cumprir as normas da UE relativas à saúde, à
higiene e ao ambiente.

XI.   Chipre e Malta

Independentemente da situação incerta quanto à adesão destes dois países, provocada pela situação
militar em Chipre e pela provável retoma das negociações com o Governo de Malta, eles têm sectores de
pesca importantes que se resumem a seguir.

1. Chipre

No tocante ao Chipre, a divisão da ilha afecta todos os aspectos da política governamental, incluindo
as pescas. Calcula-se que 50% dos pesqueiros se tenham perdido durante a invasão turca de 1974. Desde
então, o Governo tem envidado esforços consideráveis para limitar a dimensão da frota e criar uma gestão
eficaz dos recursos marinhos.

A espécie mais comercializada é o trombeiro-boga de Marida (maena samaris), sendo pescados outros
peixes como o sargo e espécies indo-pacíficas como o esquilo vermelho e a macua. A pesca é intensiva
e são produzidas 3 100 toneladas por ano, com um valor de 22 milhões de USD. Um total de 39 100
pessoas trabalham na indústria transformadora de peixe fresco e congelado e 5 000 na indústria de frutos
do mar enlatados e curados.

Um problema que afectou particularmente as relações com a UE foi o embargo das importações na
UE de produtos de pesca cipriotas em 1998, por falta de condições higiénicas e sanitárias. Tratou-se de
um grave revês, já que as exportações para a UE tinham aumentado de 7 toneladas em 1992 para 62
toneladas em 1997, e mostravam tendência para continuar a aumentar. De acordo com fontes cipriotas, são
necessários despender 120 000 USD em média para melhorar cada uma das unidades de aquicultura e
transformação.1

                                                
1 Fonte, editorial da edição on line de CFM (CY£60 000).
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Em termos globais, não se prevêem problemas significativos na integração de Chipre na PCP, no
entanto a divisão da ilha provoca grandes falhas estatísticas.

2. Malta

A indústria de pesca maltesa, embora de pequena escala, é culturalmente importante e apoiada pelo
Governo. Não se prevêem problemas significativos na sua integração na PCP, mas são precisas mais
informações sobre o volume das capturas, características da frota, etc.
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