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Medidas das ORGP contra a pesca INN

O Plano de Acção Internacional da FAO, de 2001, sobre Pesca Ilícita, Não Declarada e Não 
Regulamentada (INN)1 realça a necessidade de combater a pesca INN no alto mar. As 
organizações regionais de gestão da pesca (ORGP), que são os organismos multilaterais 
responsáveis nos termos do Direito do Mar das Nações Unidas pela gestão da pesca no alto 
mar, desempenham, assim, um papel fundamental no combate à pesca INN. 

Nesse plano, e na regulamentação subsequente da UE em matéria de pesca ilícita, não 
declarada e não regulamentada 2, inclui-se nesta designação a pesca que não respeita as 
medidas de gestão pertinentes, que não é declarada ou que é exercida fora de um regime de 
gestão e de forma não compatível com o direito internacional. Pode encontrar-se uma 
definição completa no Plano da FAO.

Presentemente, existem 18 ORGP. Uma rede de cinco ORGP do atum proporciona uma 
cobertura global, mas relativamente a outras espécies (populações de peixes transzonais, 
espécies de profundidade, etc.) subsistem vastas zonas marítimas sem quaisquer medidas 
acordadas a nível internacional para a gestão da pesca – nessas zonas, esta é efectivamente 
não regulamentada, à excepção das disposições gerais do Direito do Mar das Nações Unidas 
ou do Acordo das Nações Unidas relativo às populações de peixes (para os Estados que o 
ratificaram). O oceano Atlântico é o que dispõe de melhor cobertura, mas mesmo aí existem 
lacunas. Nos oceanos Índico e Pacífico a cobertura é muito limitada, embora tenham sido 
recentemente negociadas duas novas ORGP para o oceano Pacífico Sul e para o sudoeste do 
oceano Índico, que deverão entrar em vigor proximamente.

As zonas sombreadas correspondem às ORGP com competência regulamentar sobre a pesca 
de profundidade.

                                               
1 Ver página da FAO Internet: http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, que estabelece um regime comunitário 
para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.
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Fonte: Programa Marinho Global da UICN 
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf

Cobertura das ORGP das espécies de tunídeos (em cima) e de espécies diferentes dos tunídeos 
(em baixo) 
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Fonte: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations [Melhores práticas 
recomendadas para as organizações regionais de gestão da pesca]. Chatham House, 2007

O presente documento de trabalho analisa as medidas de gestão tomadas por uma selecção de 
cinco importantes ORGP, escolhidas para representar a variedade de ORGP actualmente 
existentes:

 ICCAT - Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico 
(em vigor desde 1969)

 NAFO - Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico (1979)
 NEAFC - Comissão das Pescarias do Nordeste do Atlântico (1982)
 CCAMLR - Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas do 

Antárctico (1982)
 WCPFC - Comissão para a Conservação e a Gestão das Populações de Peixes 

altamente Migradores no Oceano Pacífico Ocidental e Central (2004)

Esta selecção inclui, simultaneamente, ORGP muito antigas (ICCAT) e muito recentes 
(WCPFC) e abrange uma vasta área geográfica. Algumas delas, como a NEAFC, incluem um 
pequeno número de países industrializados, enquanto a composição de outras é muito ampla e 
complexa (ICCAT, WCPFC), ilustrando a dinâmica, às vezes difícil, entre os Estados 
desenvolvidos e em desenvolvimento. O valor das espécies abrangidas é muito variável, desde 
as espécies pelágicas, em geral de pequena dimensão e valor relativamente baixo (NEAFC), 
até peixes muito valiosos, como a marlonga negra (CCAMLR) e o atum rabilho (ICCAT).

Todas estas ORGP têm tido grandes problemas com a pesca INN. 
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Medidas adoptadas para combater a pesca INN

Desde que as primeiras ORGP iniciaram os seus esforços para combater a pesca INN, na 
década de 1990, têm sido experimentadas várias medidas. 

Identificação dos navios: Os navios são responsáveis pelas actividades de pesca INN, razão 
por que há várias medidas que incidem especificamente sobre eles. Para se poder tomar 
qualquer tipo de medidas, um navio deve ser identificável, sendo este o motivo por que 
muitos navios ocultam a sua identidade ou a dissimulam, tanto no mar como nos portos. A 
FAO elaborou um conjunto de especificações normalizadas para a marcação e identificação 
dos navios de pesca. As cinco ORGP aqui consideradas exigem que os navios que pescam na 
sua área de regulamentação utilizem a marcação da FAO, ou um sistema equivalente.

Listas de navios registados ou «brancas»: Os navios autorizados a pescar na área de 
regulamentação da ORGP pelas suas partes contratantes ou pelas partes cooperantes não 
contratantes (colectivamente designadas por PCC) são inscritos numa lista de navios 
registados. Trata-se, essencialmente, dos navios pelos quais as PCC assumem 
responsabilidade. Se um navio não inscrito na lista for observado a pescar, pode presumir-se 
que esteja a exercer actividades de pesca INN. Embora as cinco ORGP possuam, todas elas, 
uma lista de navios registados, o seu âmbito é variável, tal como a precisão e a minúcia das 
informações incluídas. Por exemplo, a lista da CCAMLR inclui navios de todos os tamanhos, 
ao passo que a da ICCAT só contém navios com mais de 20 metros. Algumas também 
incluem navios-frigorífico ou de transporte (WCPFC, NEAFC, ICCAT). O facto de um navio 
figurar na lista não significa que opere na região, nem constitui uma garantia de que respeite 
as regras.

Listas INN ou «negras»: Estas listas compreendem os navios que a) foram identificados a 
pescar numa área de regulamentação sem para isso estarem autorizados, presumindo-se que 
são INN, b) têm autorização mas pescam ilegalmente, ou c) figuram nos dados relativos ao 
comércio como estando na origem de peixe INN. Os navios inscritos na lista negra estão 
normalmente sujeitos a uma vigilância e inspecção acrescidas, bem como a várias sanções 
(por exemplo, recusa de acesso a instalações portuárias, incluindo para descarregamento das 
capturas). Estas listas podem ser muito eficazes para dissuadir os navios de exercerem 
actividades de pesca INN: a NEAFC atribui à sua lista a significativa redução da pesca INN 
ocorrida na sua zona. Entre as ORGP regista-se uma tendência positiva para partilharem as 
listas INN, o que aumenta a utilidade destas últimas. Um problema importante, porém, é o 
facto de elas serem lentas, complexas e políticas. As listas só são actualizadas na reunião 
anual, podendo, nessa altura, o navio já ter saído há muito da zona, ou ter mudado de nome ou 
de armador. As decisões sobre a inscrição nas listas são tomadas pelas próprias PCC, que 
normalmente procuram manter os seus próprios navios de fora, pelo que as listas INN contêm 
sobretudo navios não pertencentes às PCC, que são os alvos mais fáceis. Por exemplo, a lista 
INN da ICCAT conta actualmente com 24 navios — 21 de pavilhão desconhecido, um da 
Guiné e um da Bolívia. 

Sanções comerciais: A ICCAT foi a única que utilizou as listas negras para levar a 
responsabilidade do Estado de pavilhão até às últimas consequências. Na década de 1990, 
proibiu a importação de determinados produtos (atum rabilho, atum patudo e espadarte) de 
países que tivessem navios com o seu pavilhão a operar na área da ICCAT sem autorização. 
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Até 2003, oito países foram sujeitos a proibições de importação. O seu efeito foi de curta 
duração, por duas razões. Os navios mudaram de pavilhão, registando-se noutros países que 
não tinham sido objecto de sanções, e os países sancionados aderiram à ICCAT, conseguindo, 
assim, que as sanções fossem revogadas. Nenhuma outra ORGP seguiu esta abordagem e a 
própria ICCAT restringiu a sua utilização ao ponto de quase a abandonar, visto que, neste 
momento, só existem sanções comerciais para o atum patudo proveniente da Bolívia e da 
Geórgia.

Programas de inspecção no mar: As visitas a bordo e as inspecções no mar são essenciais 
para um regime de vigilância eficaz, pois apenas no mar se pode ter uma ideia cabal do que se 
está a passar. As inspecções no porto podem deixar escapar elementos importantes. As cinco 
ORGP permitem que os inspectores de uma PCC subam a bordo dos navios de outra PCC, 
mas só a NAFO e a NEAFC exigem que as PCC enviem navios de inspecção para o mar nas 
pescas em que participam. A ICCAT seguiu recentemente este exemplo na pesca de atum 
rabilho. 

Programas de observação regional: Os programas de observação não são muito utilizados 
pelas ORGP. A NAFO é a única que exige a presença de um observador em cada navio 
participante na pesca. A WCPFC está a estabelecer um programa regional para as zonas de 
alto mar da sua área e pretende atingir uma cobertura de 5% até meados de 2012. Fora disso, 
só são exigidos observadores nas culturas e redes de cerco com retenida na pesca de atum 
rabilho da área da ICCAT. Esta introduziu uma inovação importante: o programa de 
observação para as instalações de engorda de atum e os navios-frigorífico.

Medidas do Estado do porto: As ORGP tendem a recorrer mais às inspecções no porto do 
que no mar. Tanto a NEAFC como a NAFO exigem que as PCC inspeccionem pelo menos 
15% do peixe desembarcado nos seus portos (embora a NEAFC só o exija para o peixe 
congelado) e que só permitam o seu descarregamento se o Estado de pavilhão atestar que foi 
legalmente capturado. A CCAMLR apenas exige inspecções no porto no caso da marlonga 
negra. Apesar de a ICCAT estabelecer um protocolo para as inspecções no porto, estas só são 
exigidas na pesca de atum rabilho ou quando entram no porto navios não inscritos na lista dos 
navios autorizados. A WCPFC não impõe requisitos específicos para as inspecções no porto, 
deixando-as ao critério do Estado do porto.

Regimes de documentação das capturas: A primeira ORGP a elaborar um certificado da 
legalidade das capturas, que deve acompanhar o pescado ao longo de toda a cadeia de 
conservação, foi a CCAMLR, que criou em 2000 um regime de documentação das capturas 
para a marlonga negra. Posteriormente, a ICCAT desenvolveu um regime semelhante para o 
atum rabilho, o atum patudo e o espadarte. As outras ORGP não adoptaram quaisquer regimes 
de certificação.

Fretamento de navios: O Estado de pavilhão é o principal responsável por garantir o 
cumprimento das regras. No entanto, é frequente uma PCC fretar um navio de pesca com 
pavilhão de um Estado não PCC. O Estado de pavilhão não está, assim, vinculado às regras da 
ORGP, não sendo, por isso, claro qual dos Estados é responsável pelas actividades do navio. 
Tanto a ICCAT como a NAFO tentaram clarificar as responsabilidades do Estado de 
fretamento e do Estado de pavilhão. A ICCAT exige observadores em 10% dos navios 
fretados por uma PCC.
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Transbordos: Dada a raridade das inspecções no mar e a tentação de não inserir as entradas 
escrupulosamente no diário de pesca, os transbordos no mar constituem uma enorme lacuna 
que pode ser aproveitada pela pesca INN. A ICCAT apercebeu-se deste facto há muitos anos 
e instituiu uma proibição geral dos transbordos no mar, excepto dos palangreiros para os 
navios-frigorífico registados, reforçando essa proibição com a exigência de que estes últimos 
tivessem sistemas de monitorização de navios e observadores. A WCPFC proíbe os 
transbordos no mar por cercadores com rede de cerco com retenida, mas permite que outros 
navios os efectuem, desde que os declarem e o navio-frigorífico tenha um observador. As 
outras ORGP apenas exigem que o transbordo seja comunicado. 

Note-se que as medidas variam muito quanto à sua forma. A NEAFC e a NAFO, que 
cooperam com frequência, têm um documento único, que inclui todas as medidas de controlo 
e vai sendo simplesmente actualizado à medida do necessário. As ORGP do atum, em 
contrapartida, possuem dezenas de medidas distintas, cujo cumprimento se torna bastante 
caótico, têm frequentes sobreposições e, por vezes, chegam a ser contraditórias. A abordagem 
da NEAFC/NAFO é muito mais fácil de compreender.

Debate

Tem havido uma convergência lenta, mas consistente, entre as ORGP no que respeita aos 
instrumentos adoptados para combater a pesca INN. Contudo, há ainda muito a fazer para que 
todas disponham das medidas mais eficazes que for possível. É necessário que exista uma 
melhor coordenação entre as ORGP e que estas desenvolvam uma cultura de melhores 
práticas para aprenderem com a experiência umas das outras.

Também importa não esquecer que, mesmo que uma ORGP adopte uma determinada medida 
para assegurar o cumprimento das regras, isso não significa que esta seja plenamente aplicada. 
As diversas PCC podem falhar nas suas várias responsabilidades como Estado de pavilhão, do 
porto, costeiro ou de mercado (por exemplo, não realizando inspecções no porto adequadas), 
ou podem decidir, colectivamente, não utilizar de forma plena os instrumentos de que 
dispõem para se disciplinarem umas às outras (por exemplo, não reduzindo a quota de uma 
PCC por sobrepesca).

Em última análise, o combate à pesca INN é uma questão de vontade política. Enquanto os 
governos não quiserem tomar todas as medidas possíveis e necessárias contra os seus próprios
navios e outras partes do seu sector das pescas, pouco irá mudar. A história recente do atum 
rabilho é um perfeito exemplo deste facto. A análise dos resultados da ICCAT documentou 
cabalmente as falhas das PCC no que toca à resolução dos problemas da pesca, tendo mesmo 
qualificado a gestão da pesca da ICCAT como uma «vergonha internacional». Todos podiam 
ver claramente o que estava a acontecer, mas as PCC actuaram pouco e tardiamente.

Em geral, as PCC fazem tudo o que possível para que não se tomem medidas contra o seu 
próprio sector. Consequentemente, o processo de tomada de decisões na ORGP tem uma 
importância primordial. Enquanto as decisões forem tomadas por unanimidade, qualquer PCC 
pode vetar as medidas que considere contrárias aos seus interesses ou aos interesses do seu 
sector. Mesmo que as decisões sejam tomadas por maioria, podem concluir-se acordos 
informais para reunir apoios suficientes para impedir as medidas. Quanto maior e mais 
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ponderosa for a PCC, mais fácil lhe é obter o apoio necessário. A melhor forma de combater 
tais comportamentos é assegurar uma total transparência no processo de tomada de decisões. 
Poucas ORGP põem isto em prática, mesmo que as ONG possam participar como 
observadoras, uma vez que os acordos são feitos a nível privado.

Por todos estes motivos, é necessário que o desempenho das ORGP seja avaliado por peritos 
independentes. Já foram realizadas algumas avaliações, mas é necessário que elas se tornem 
obrigatórias e periódicas, por exemplo, de cinco em cinco anos. A aplicação das medidas 
propostas na avaliação também deve ser obrigatória para a ORGP em causa.

Os custos da pesca INN são elevados, mesmo não podendo ser avaliados com exactidão em 
termos monetários. Destacam-se os seguintes:

 depauperação grave das unidades populacionais devido a capturas sem qualquer 
controlo;

 receitas fiscais que deixam de ser cobradas por o peixe ficar de fora da economia 
oficial;

 danos ambientais causados por navios que ignoram as medidas de conservação. 

Os governos afirmam, com frequência, que o controlo e a vigilância são caros, o que é 
verdade. Contudo, se os controlos não forem aplicados e a pesca INN eliminada, os custos 
para a sociedade serão muito superiores. 


