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Actividades internacionais susceptíveis de combater a pesca INN

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) adoptou, em 
2001, um Plano de Acção Internacional para prevenir, impedir e eliminar a Pesca Ilícita, Não 
Declarada e Não Regulamentada (IPOA-INN). Este texto passou a constituir a base dos 
esforços desenvolvidos pela maior parte dos países e organizações regionais com vista à 
eliminação da pesca INN. Contém uma série de medidas a adoptar pela comunidade 
internacional, ou seja, por todos os Estados nos seus diferentes papéis – Estado de pavilhão, 
Estado costeiro, Estado do porto, Estado de mercado, Estado de registo da propriedade do 
navio, bem como pelos seus nacionais. Este Plano de Acção destaca a necessidade de a 
comunidade internacional actuar colectivamente e de modo integrado.

Dado que a engrenagem jurídica internacional funciona devagar, os progressos obtidos 
também são limitados relativamente a algumas das medidas propostas neste plano há uma 
década. Estas foram debatidas na reunião de 20011 do Comité das Pescas da FAO (COFI). 

Embora habitualmente a UE também funcione devagar, no domínio do combate à pesca INN, 
conseguiu avançar mais rapidamente do que muitos outros Estados, tendo adoptado o seu 
próprio plano de acção em 2002, bem como o seu regulamento sobre a pesca INN, na 
sequência do relatório de iniciativa Aubert1 em 2007. O desafio com que a UE se depara 
actualmente consiste em persuadir os restantes Estados a adoptarem medidas semelhantes, 
bem como a avançarem com mais rapidez, colectivamente, noutras iniciativas. Também é 
chegada a hora de avaliar o plano de acção da própria UE, um exercício que tem de ser 
efectuado de quatro em quatro anos.

O presente documento de trabalho aborda as medidas propostas ou adoptadas sob a égide da 
FAO, bem como outras iniciativas internacionais a prosseguir pela UE.

Iniciativas da FAO

Um dos problemas mais intrincados da legislação internacional em matéria de pescas tem sido 
o de assegurar a responsabilidade dos Estados de pavilhão – obrigando os Estados a exigir que 
os navios que arvoram o seu pavilhão cumpram as medidas de conservação e gestão de 
recursos, bem como as normas internacionais no respeitante a condições de trabalho, 
segurança, etc. Os navios que pretendem evitar essas medidas mudam frequentemente de 
nacionalidade, passando a arvorar pavilhão de outros Estados que não querem, ou não 
conseguem, fazer cumprir as normas aplicáveis. Uma das primeiras tentativas para impedir tal 
prática da mudança de pavilhão foi, em 1993, o Acordo da FAO para a Promoção do 
Cumprimento das Medidas Internacionais de Conservação e de Gestão pelos Navios de 
Pesca no Alto Mar, que entrou em vigor em 2003. O ambicioso objectivo inicial consistia em 
negociar uma convenção em que se exigisse aos Estados de pavilhão o cumprimento das suas 
responsabilidades legais, mas o que veio a lume foi apenas um acordo pelo qual os Estados 
prometiam cumprir essas responsabilidades e trocar entre si uma lista dos seus navios de 
comprimento superior a 24 metros e com capacidade para a pesca em alto mar. Em Março de 
2011, apenas 39 Estados tinham ratificado o referido acordo. 
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Em 2009, a FAO deu início a mais uma tentativa para combater o problema, tendo desta vez 
desenvolvido critérios para avaliação do desempenho do Estado de pavilhão e enunciado 
acções eventualmente a adoptar contra navios que arvorem pavilhões de Estados não 
cumpridores dos referidos critérios. Acima de tudo, está a ser considerada a possibilidade de o 
desempenho de um Estado de pavilhão ser avaliado não apenas pelo próprio, mas também por 
meio de um processo internacional ou multilateral (por exemplo, por uma Organização 
Regional de Gestão da Pesca (ORGP) ou outro organismo), em conformidade com o Direito 
do Mar das Nações Unidas. O processo da FAO prossegue, estando a próxima consulta 
técnica agendada para Maio de 2011.

A ideia de uma lista de navios parece mais aceitável do que a codificação da responsabilidade 
do Estado de pavilhão. Em 2007, o Comité das Pescas Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (COFI) acedeu a encetar o debate sobre um registo global de 
navios de pesca, com vista à criação de uma lista de navios de pesca, navios-frigorífico e 
navios de abastecimento, juntamente com dados sobre as suas características físicas, 
armadores, licenças, etc., sendo cada um identificado por um número único que sempre o 
acompanharia, independentemente de mudanças de nome, bandeira, armador, etc. O conceito 
é semelhante ao do registo de pesca da UE. Uma Consulta de Peritos da FAO, realizada em 
2010 sobre esta questão, recomendou que o registo fosse aplicado numa fase inicial a navios 
de arqueação bruta superior a 10 GT ou de comprimento superior a 12 metros, 
independentemente do local onde estes pesquem. No COFI, em 2011, foi decidido tornar o 
registo voluntário, em vez de se estar a criar um instrumento jurídico vinculativo. O 
orçamento normal da FAO será utilizado, na medida do possível, para o financiamento desta 
acção, facto que poderá limitar a rapidez ou o alcance da sua execução.

A realização de controlos e inspecções dos navios, aquando da sua chegada ao porto, é 
essencial, e uma importante conquista deste Plano é a negociação de um Acordo sobre 
medidas dos Estados do porto com carácter vinculativo, que se encontra actualmente em 
processo de ratificação de modo a poder entrar em vigor. Em 17 de Março de 2011, já tinha 
sido assinado por 23 Estados, mas apenas dois o tinham ratificado. Este Acordo deverá 
igualmente melhorar o sistema de controlos portuários na UE, pois os problemas existentes 
são bem conhecidos. O porto mencionado com mais frequência devido à fraca qualidade das 
suas práticas de inspecção é o de Las Palmas, na Gran Canaria, mas também se descobriu que 
muitos outros portos da UE permitem a descarga de peixe INN. Todos os Estados-Membros 
têm de melhorar o seu desempenho nesta matéria. Dado ser este o tema de um relatório 
separado (relatório Fraga) não será aqui debatido mais aprofundadamente. 

Actuais iniciativas da UE

A Comissão já declarou por diversas vezes que os países em desenvolvimento necessitam 
frequentemente de assistência financeira, técnica ou de outro tipo para poderem cumprir as 
suas responsabilidades de Estados costeiros, em especial em relação a actividades de 
vigilância. No âmbito dos anteriores programas de acordos de pescas, a UE procurava 
normalmente convencer o país terceiro a utilizar parte da ajuda financeira com a vigilância de 
pescas, abordagem que obtinha, na melhor das hipóteses, um êxito limitado. Ao abrigo dos 
novos acordos de parceria no domínio das pescas, alguns países estão actualmente a incluir a 
área da vigilância nos seus programas sectoriais plurianuais.
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Estes esforços continuam a ser de âmbito nacional, mas a mobilidade das frotas INN obriga 
ao desenvolvimento de programas regionais. O primeiro plano de vigilância regional 
financiado pela UE foi um projecto-piloto no sudoeste do Oceano Índico, que abrange as 
Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) das Comores, de Madagáscar, das Seicheles e das 
Maurícias, e que recebeu financiamento da UE no montante de 3,5 milhões de euros, 
atribuídas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) entre 2004 e 2008. Esta acção foi 
seguida de um outro programa do FED, de 2010 a 2014, o qual foi alargado por forma a 
incluir o Quénia e a Tanzânia. Um outro programa na mesma região, inicialmente previsto 
para durar três anos a partir de 2007, mas posteriormente prorrogado até 2011, é gerido pela 
DG MARE e apresenta um custo total de 10 milhões de euros. Abrange as ZEE das ilhas 
Comores, Reunião, Madagáscar, Seicheles e Maurícias. As actividades financiadas incluem o 
intercâmbio de dados e informações, formação e patrulhas marítimas e aéreas. Está previsto 
um relatório de avaliação em Outubro de 2011.

Na zona da Comissão Sub-regional das Pescas na África Ocidental (Mauritânia, sul da Serra 
Leoa, incluindo Cabo Verde), o FED financia actualmente outro projecto (financiamento da 
UE de 5 milhões de euros) destinado a reforçar a capacidade institucional e outras 
capacidades da Unidade de Coordenação das Operações de Vigilância (SOCU). Este projecto 
teve início apenas em Janeiro de 2011 após um grande atraso causado por problemas 
institucionais.

No Oceano Pacífico Sul, está a ser executado mais um projecto do FED (financiamento da 
UE no montante de 4 milhões de euros) desde 2010 até ao final de 2014, para ajudar a 
combater a pesca INN, incentivando a integração regional e promovendo actividades de 
vigilância conjuntas.

Aspectos penais da pesca INN

Certas pescarias, geralmente associadas a capturas de elevado valor, são efectuadas em parte 
por entidades da criminalidade organizada. Incluem-se nesta categoria as pescarias de atum 
rabilho e com rede de emalhar de deriva no Mediterrâneo, as de orelha-do-mar na África do 
Sul e as de marlonga negra. Nem todos aqueles que participam nestas pescarias pertencem a 
grupos criminosos, mas estes são conhecidos por estarem envolvidos em pescarias INN, que 
constituem crimes ambientais. 

No entanto, é cada vez mais evidente que os grupos criminosos estão a envolver-se em 
actividades a montante e a jusante da pesca propriamente dita, e que as técnicas desenvolvidas 
noutros tipos de comércio habitualmente mais associados à criminalidade organizada –
drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, etc. - estão a ser adaptadas para servir os fins da 
indústria de pesca INN. Os métodos de transporte de materiais e abastecimentos, a lavagem 
de dinheiro, a evasão fiscal, o contrabando, a comercialização de produtos ilícitos, o tráfico de 
seres humanos – tudo isto se observa actualmente em várias pescarias. 

Estes grupos podem ser associações de pessoas sem grandes vínculos entre si, e não aquilo 
que normalmente é encarado como "criminalidade organizada". São, no entanto, 
suficientemente organizados para criarem empresas-fantasma a fim de ocultar a identidade 
dos proprietários efectivos dos navios que se dedicam à pesca INN, para mudarem de 
pavilhão em função das suas necessidades, para efectuarem lavagem do seu dinheiro em 
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paraísos fiscais, etc. Há necessidade de uma cooperação internacional alargada para combater 
um comportamento com este grau de sofisticação.

É evidente que muitas actividades de pesca INN são efectuadas por pescadores ou navios que 
operam sozinhos, mas há muitos casos em que pescadores e navios actuam de modo 
cooperativo e até conspiratório, ou ainda casos em que estes tiram partido da ajuda fornecida 
por grupos criminosos (financiamento, reabastecimento de mantimentos e combustível em 
alto mar, recrutamento de pescadores migrantes, fuga à inspecção durante a descarga e a 
importação de pescado, utilização de empresas-fantasma para camuflar os verdadeiros 
proprietários, etc.).

Dado que, em muito caso, estas actividades são de natureza transnacional, é pertinente 
recorrer à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional 
(UNTOC). Nos termos desta Convenção, um "grupo da criminalidade organizada" pode 
consistir em apenas três pessoas que actuam em conjunto com o objectivo de cometer um 
crime grave. Esta definição é bastante genérica. A UNTOC, um dos textos jurídicos das 
Nações Unidas mais amplamente ratificados, permite o envolvimento e a cooperação 
transfronteiras de um vasto leque de funcionários e agentes responsáveis pela aplicação da lei 
que são especializados em questões como paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, fraudes 
aduaneiras, tráfico de pessoas e outros tipos de crimes. 

Tem havido da parte dos vários governos uma tendência para tratar as pescas INN como um 
problema que se prende principalmente com a conservação e gestão das pescas, ignorando os 
outros aspectos supramencionados. Torna-se, no entanto, necessário envidar esforços muito 
maiores para envolver os procedimentos correntes de aplicação da lei e da justiça penal 
sempre que tal seja possível. A Interpol poderia ser um exemplo de organização a fazer 
intervir neste processo. É igualmente necessário dispor de um sistema para o intercâmbio de 
informações juridicamente sensíveis.

O Gabinete das Nações Unidas para o Controlo da Droga e a Prevenção do Crime (UNODC) 
tem agendada para Abril próximo a publicação de um relatório sobre a ocorrência da 
criminalidade organizada transnacional no sector da pesca e sobre a vulnerabilidade deste 
sector a actividades criminosas. O referido relatório incluirá uma série de exemplos, 
provenientes da UE e não só, sendo de crer que irá proporcionar orientações para o 
prosseguimento dos esforços de prevenção e combate a estas actividades criminosas. 

Outras iniciativas e ideias

Todas as iniciativas supramencionadas, bem como as actividades das ORGP descritas no 
Documento de Trabalho n.º 1, já se encontram, de um modo ou outro, em andamento, embora 
algumas mal tenham começado.  Há outras ideias relativas a acções que requerem uma 
cooperação internacional que a UE pode promover que deveriam ser consideradas.

 Algumas ORGP, embora não todas, foram submetidas a avaliação, mas não existe 
nenhuma disposição que exija a adopção de medidas com base nas recomendações 
dessa avaliação. É necessário desenvolver um mecanismo que torne obrigatória a 
realização periódica de tais avaliações e imponha às ORGP a aplicação das 
recomendações que delas resultem.
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 A UE assumiu um papel de liderança a nível mundial, mas terá de afectar recursos 
suficientes a estas medidas, de modo a assegurar que a regulamentação seja respeitada e 
não se torne um mero "tigre de papel".  Terá de encetar rapidamente negociações com 
outros importantes Estados de mercado (EUA, Japão, China), de modo a assegurar que a 
legislação comunitária não vá simplesmente afastar o pescado INN para outros 
mercados. 
  Em última análise, haveria que negociar um mecanismo à escala global, 
possivelmente sob a égide da OMC, para proibir o comércio de pescado INN.
  A criação de uma base de dados global de ADN de populações piscícolas, começando 
pelas mais envolvidas no comércio do pescado INN, teria um valor inestimável na 
identificação da origem do pescado e como matéria auxiliar num processo judicial.


