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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre combater a pesca ilegal ao nível mundial – o papel da UE
(2010/2210(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
Dezembro de 1982,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e a Declaração do Rio 
sobre o ambiente e o desenvolvimento, adoptada na Conferência das Nações Unidas sobre 
Ambiente e Desenvolvimento, em Junho de 1992,

– Tendo em conta o Acordo para a Promoção do Cumprimento das Medidas Internacionais 
de Conservação e de Gestão pelos Navios de Pesca no Alto Mar ("Acordo da FAO para a 
Promoção do Cumprimento"), aprovado em Novembro de 1993 na 27.ª sessão da 
Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO),

– Tendo em conta o Acordo de 1995 relativo à aplicação das disposições da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, respeitantes à 
conservação e à gestão das populações de peixes transzonais e das populações de peixes 
altamente migradores ("Acordo das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes" ou 
UNFSA, aprovado em 4 de Agosto de 1995),

– Tendo em conta o Código de Conduta da FAO para uma pesca responsável, adoptado em 
Outubro de 1995 pela Conferência da FAO,

– Tendo em conta a Convenção sobre o Acesso à Informação, Participação no Processo de 
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em matéria de Ambiente, de 25 de Junho de 1998 
("Convenção de Aarhus"),

– Tendo em conta o Plano de Acção Internacional da FAO para Prevenir, Impedir e 
Eliminar a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (IPOA-INN), aprovado 
pelo Conselho da FAO em Junho de 2011,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Plano de acção comunitário com vista a 
erradicar a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada", de Maio de 2002, 
(COM(2002)0180),

– Tendo em conta a Declaração Final da Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, realizada em Joanesburgo de 26 de Agosto a 4 de Setembro de 2002,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Fevereiro de 2007 sobre a aplicação do plano de 
acção da UE com vista a erradicar a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada1,

– Tendo em conta o 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 

                                               
1 JO C 287E de 29.11.2007, p. 502.
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ilegal, não declarada e não regulamentada (regulamento "INN")1, o Regulamento (CE) 
n.º 1006/2008, de 29 de Setembro de 2008, relativo às autorizações para as actividades de 
pesca exercidas pelos navios de pesca comunitários fora das águas comunitárias 
(regulamento "Autorizações de pesca")2 e o Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho, de 20 de Novembro de 2009, que institui um regime comunitário de controlo a 
fim de assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas (regulamento 
"Controlo")3,

– Tendo em conta o Acordo relativo às medidas que os Estados do porto devem adoptar 
para evitar, impedir e eliminar a pesca INN, aprovado na 36.ª sessão da Conferência da 
FAO, realizada em Roma em Novembro de 2009,

– Tendo em conta o relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a 
Criminalidade (UNODC) sobre a criminalidade transnacional organizada na indústria 
pesqueira, de 2011,

– Tendo em conta a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (CNUDS), que terá lugar no Brasil em Junho de 2012,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas e os pareceres da Comissão do 
Desenvolvimento e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2011),

A. Considerando que os oceanos cobrem 71% da superfície da Terra, armazenam 16 vezes
mais dióxido de carbono do que o território emerso do planeta e desempenham um papel 
fundamental nos sistemas climático e de sustentação da vida de todo o planeta, para além 
de proporcionarem alimento, meios de subsistência, energia e vias de transporte a uma 
parcela substancial da população mundial, 

B. Considerando que o volume de capturas da pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (INN) foi estimado entre 11 e 26 milhões de toneladas anuais, equivalentes 
a pelo menos 15% das capturas globais, o que inviabiliza uma gestão sustentável dos 
recursos marinhos do mundo,

C. Considerando que o acordo aprovado na 10.ª Conferência das Partes na Convenção sobre 
a Diversidade Biológica, realizada em Nagoya em Outubro de 2010, consigna a obrigação 
internacional de reduzir a perda de biodiversidade, no mínimo, a metade até 2020,

D. Considerando que os oceanos representam 90% dos habitats das espécies terrestres,

E. Considerando que dois terços dos oceanos do mundo não se encontram sob jurisdição de 
nenhum país, não sendo objecto de políticas integradas que rejam as águas internacionais 
(de alto mar), e que as leis esparsas que lhes são aplicáveis radicam nos conceitos 
setecentistas da liberdade dos mares, ignorando muitos dos princípios ambientais que há 

                                               
1 JO L 286 de 29.10.08, p. 1.
2 JO L 286 de 29.10.2008, p. 33.
3 JO L 343 de 22.12.09, p. 1.
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muito são aplicados à terra e à atmosfera,

1. Entende que a pesca INN representa uma das ameaças mais graves que impendem sobre a 
biodiversidade dos oceanos;

2. Considera que o novo pacote de controlo da UE, composto pelos regulamentos "INN", 
"Controlo" e "Autorizações de Pesca"1, constitui uma panóplia abrangente de 
instrumentos de combate a este flagelo dos oceanos, uma vez que define as 
responsabilidades que incumbem aos Estados de pavilhão, costeiro, do porto e de 
comercialização, sejam eles Estados-Membros da UE ou países terceiros;

3. Insiste em que a Comissão e as autoridades de controlo dos Estados-Membros sejam 
dotadas de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos) suficientes para lhes permitirem 
implementar plenamente os regulamentos em causa, e não se coíbam de identificar e 
sancionar interesses comunitários quando for caso disso, uma vez que está em jogo a 
credibilidade da UE; 

4. Insta a Comissão a publicar avaliações anuais do desempenho dos Estados-Membros na 
implementação das regras da Política Comum das Pescas (PCP);

5. Considera que, dada a alta mobilidade das unidades populacionais de peixe, das frotas 
pesqueiras e dos capitais que lhes estão subjacentes, bem como a índole global dos 
mercados de pescado, a única via de combate à pesca INN que pode ser eficaz é a da 
cooperação internacional;

6. Frisa que as limitações do passado em matéria de vigilância e aplicação da lei nos oceanos 
foram em boa medida superadas pelo progresso tecnológico e que é na vontade política de 
agir dos governos, sobretudo, que reside hoje o factor crítico na luta contra a pesca INN; 

7. Considera que é crucial reforçar a transparência em todas as vertentes e actividades da 
indústria pesqueira, incluindo o estabelecimento por consenso de critérios internacionais 
de determinação da real titularidade dos navios; 

8. Incita a Comissão e os Estados-Membros a expandirem os seus programas de apoio 
financeiro e técnico a iniciativas na área da vigilância das águas dos países em 
desenvolvimento, dando a primazia a programas de âmbito regional, em detrimento dos de 
carácter bilateral. 

9. Pede à Comissão que acrescente o Acordo da FAO relativo às medidas que os Estados do 
porto devem adoptar para evitar, impedir e eliminar a pesca INN, o Acordo das Nações 
Unidas sobre as Populações de Peixes e o Acordo da FAO para a Promoção do 
Cumprimento, à lista de instrumentos a implementar, a título de condição de elegibilidade, 
pelos países que desejem beneficiar do Sistema de Preferências Generalizadas +, cuja 
revisão está actualmente em curso;

10. Considera que a UE deve perseguir os seguintes objectivos no quadro das organizações 
regionais de gestão da pesca (ORGP) a que pertence:

                                               
1 Regulamentos n.º 1005/2008, n.º 1006/2008 e n.º 1224/2009 do Conselho.
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• criação, em todas as pescarias sob a respectiva alçada, de registos dos navios de pesca, 
incluindo as embarcações de apoio, que estão autorizados a operar, bem como de listas 
dos navios que estão identificados como de pesca "INN" (listas negras), a actualizar 
com frequência, a publicitar amplamente e a coordenar entre ORGP;

• reforço dos comités de aplicação das ORGP para efeitos de análise do desempenho das 
Partes Contratantes e, se necessário, imposição de sanções eficazes; 

• extensão da lista de medidas especificadas a adoptar pelas Partes Contratantes, 
enquanto Estados de pavilhão, costeiros, do porto e de comercialização, no âmbito de 
cada ORGP;

• criação de programas adequados de inspecções no mar e de observação;

• proibição de transbordos no mar;

• desenvolvimento de regimes de documentação das capturas, começando pelas 
principais espécies de cada ORGP;

• avaliações regulares obrigatórias do desempenho das diferentes ORGP, com a 
exigência de dar seguimento às recomendações formuladas;

11. Reclama o alargamento urgente da actual rede de ORGP, a fim de abarcar todas as 
pescarias e zonas de fundura, seja pela criação de novas ORGP, seja pela extensão do 
mandato de ORGP já existentes; entende que é necessária uma cooperação amplamente 
reforçada entre ORGP, em termos de intercâmbio de informação, aplicação de sanções 
contra navios e partes contratantes e outros, dado o carácter global da pesca INN;

12. Apoia inteiramente a actual iniciativa da FAO de desenvolvimento de um registo mundial 
de navios de pesca, que deve ser obrigatório e abranger as embarcações com arqueação 
bruta superior a 10 t, no mais curto espaço de tempo possível; 

13. Dá o seu encorajamento ao processo de desenvolvimento acelerado de um sistema de 
avaliação do desempenho dos Estados de pavilhão que está em curso no quadro da FAO, 
enquanto meio de pressão sobre os Estados que não cumprem as suas obrigações legais 
internacionais; apela a que se encontre um mecanismo eficaz de penalização dos Estados 
que não asseguram que os navios que arvoram o seu pavilhão cumpram toda a legislação 
que lhes é aplicável;

14. Defende a criação de um novo organismo, sob a égide da ONU, vocacionado para a 
realização de avaliações independentes tanto de Estados de pavilhão como de ORGP; 

15. Salienta que o conceito de responsabilidade do Estado de comercialização, como meio de 
vedar o acesso aos mercados aos produtos da pesca INN, necessita de ser mais 
desenvolvido; considera que a UE deve discutir com urgência com outros grandes Estados 
de destino desses produtos, incluindo os EUA, o Japão e a China, modos de desenvolver 
instrumentos legais internacionais capazes de pôr cobro ao comércio de pescado 
proveniente de capturas INN, eventualmente no âmbito da Organização Mundial de 
Comércio (OMC);
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16. Encoraja a Comissão a prosseguir as actividades de desenvolvimento de um regime global 
de certificação das capturas;

17. Saúda o recente relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade 
(UNODC) sobre o papel do crime organizado transnacional na indústria pesqueira e a sua 
explanação de como as associações criminosas estão a aumentar a sua influência na 
indústria pesqueira, nas actividades tanto a montante (fornecimento de navios e 
tripulações, reabastecimento de carburantes, etc.) como a jusante (comercialização, 
navegação); 

18. Está alarmado com a prática de actividades criminosas como o tráfico de seres humanos, a 
lavagem de dinheiro, a corrupção, a receptação, a evasão fiscal e o contrabando por parte 
dos grupos que se dedicam à pesca INN; 

19. Subscreve inteiramente as recomendações do relatório do UNODC, incluindo a expansão 
da cooperação internacional na área da investigação de actividades criminais no mar, o 
reforço da transparência da titularidade dos navios e das operações de pesca, e o 
desencorajamento da venda de navios de pesca a companhias de armadores cuja 
identidade não possa ser determinada;

20. Observa que a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional é um dos tratados mais ratificados a nível internacional, obrigando-se as 
suas Partes Contratantes a cooperarem entre si na investigação, prossecução e 
procedimentos judiciais no campo da criminalidade organizada, criando assim importantes 
sinergias no combate à pesca INN;

21. Entende que a pesca INN deve ser elevada à condição de área de intervenção prioritária da 
Interpol, e que devem ser conferidos a esta organização recursos e poderes de investigação 
para monitorizar e combater os aspectos criminais transnacionais da pesca INN;

22. Insiste em que a UE proponha que a questão da governação internacional dos oceanos seja 
adoptada como prioridade na próxima Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a realizar no Brasil em 2012, no 30.º aniversário da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar;

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A FAO adoptou em 2001 um Plano de Acção para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca 
Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (INN), objectivos que têm constituído desde 
então uma prioridade declarada da comunidade internacional.

A pesca INN prejudica os esforços de conservação e gestão das unidades populacionais em 
todos os tipos de pesca de captura.  Quando confrontadas com a pesca INN, as organizações 
nacionais e regionais de gestão da pesca podem não conseguir alcançar os seus objectivos de 
gestão. Esta situação leva à perda de oportunidades económicas e sociais, tanto a curto como 
a longo prazo, e tem reflexos negativos na segurança alimentar e na protecção do ambiente. 
A pesca INN pode ocasionar o colapso de uma pescaria ou prejudicar gravemente os 
esforços de recuperação de unidades populacionais já esgotadas. Os instrumentos 
internacionais disponíveis em matéria de pesca INN não têm sido eficazes por falta de 
vontade política, prioridade, capacidade e recursos para os ratificar ou a eles aderir e para 
os aplicar. (FAO 2001, Plano de Acção, n.º 1)

Registaram-se progressos em pescarias específicas e em alguns países.  Não obstante, em 
numerosas regiões aquela declaração é hoje tão válida como era quando foi escrita, o que é 
revelador do muito que continua por fazer.

Pela sua própria natureza, a magnitude do fenómeno da pesca INN é impossível de aferir com 
precisão, mas é sabido que é muito considerável. Um estudo recente1 sugere que ele 
representará 11 a 26 milhões de toneladas por ano. O próprio limite inferior desse intervalo 
equivale a 15% das capturas marinhas totais.

A União Europeia (UE) tem especial responsabilidade em matéria de combate à pesca INN, 
pois é o maior mercado mundial de pescado e uma das grandes potências pesqueiras.

Os recentes regulamentos "INN" e "Controlo" (Regulamentos n.º 1005/2008 e n.º 1224/2009 
do Conselho, respectivamente) dotam-na de instrumentos de combate à pesca INN poderosos 
e inovadores, mediante a definição de obrigações e faculdades tanto dos Estados-Membros 
como de países terceiros, enquanto Estados de pavilhão, costeiros, de porto e de 
comercialização. É claro, porém, que eles não podem erradicar a pesca INN actuando 
isoladamente. Dado que a esmagadora maioria - cerca de dois terços - da superfície dos 
oceanos não se encontra sob a jurisdição dos Estados, é evidente que os esforços nacionais e a 
cooperação regional não são suficientes. Esta batalha só pode ser vencida pela comunidade 
global actuando em cooperação. 

Os dois documentos de trabalho aduziram informação de base relativa a certas iniciativas que 
foram tomadas pela comunidade internacional no quadro das Nações Unidas (ONU) e de 
organizações regionais de gestão da pesca (ORGP). O relatório apresenta sugestões 
específicas de acções e iniciativas que a UE deve propor nos fóruns adequados. 

O tema transversal da transparência

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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A pesca INN é facilitada pela falta de acesso à informação, oculta atrás de véus de 
"confidencialidade" e "privacidade". Um tema recorrente em muitas análises do problema da 
pesca INN é o da falta de transparência no que se refere ao nome dos navios e à identidade 
dos respectivos armadores. Isto serve, manifestamente, os interesses dos operadores sem 
escrúpulos nas suas tentativas de escapar à detecção. Esta opacidade evidencia-se de muitas 
formas, grandes e pequenas, da ocultação do nome das embarcações pelas tripulações para 
evitar a sua identificação no mar, às teias de sociedades de fachada sedeadas em determinados 
países que permitem esconder a identidade dos seus proprietários ou ainda aos Estados de 
pavilhão que se recusam a cumprir as suas obrigações legais. É necessário um vasto leque de 
medidas para reforçar a transparência.

A UE como líder pela via do exemplo

Com a sua nova legislação, a UE muniu-se, no papel, de instrumentos poderosos para 
combater a pesca INN. Para conseguir persuadir outros actores a agir também, a UE deve 
actuar de forma irrepreensível, ela própria. Não deve inscrever apenas navios 
extracomunitários na lista da pesca INN, ou países terceiros como Estados não cooperantes. 
Não deve hesitar em inscrever nela navios comunitários ou em impor sanções aos 
Estados-Membros que não apliquem as normas da Política Comum das Pescas (PCP), apesar 
das dificuldades políticas que levanta o apontar um Estado-Membro como incumpridor dos 
seus deveres.  À Comissão e aos Estados-Membros devem igualmente ser facultados recursos 
suficientes para aplicarem cabalmente os regulamentos em causa.

Entre 2003 e 2006, a Comissão publicou avaliações do desempenho dos Estados-Membros na 
aplicação das regras da PCP. Essa iniciativa deve ser retomada, a bem da transparência e da 
igualdade nas condições de concorrência.

Os fundos da UE financiam, através de várias rubricas orçamentais, uma série de programas 
de vigilância em países de desenvolvimento.  Estas acções devem ser alargadas e coordenadas 
com projectos similares dos Estados-Membros. A maioria dos instrumentos internacionais, 
como o Acordo relativo às medidas que os Estados do porto devem adoptar para evitar, 
impedir e eliminar a pesca INN, o Acordo das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes e 
o Acordo da FAO sobre a Promoção do Cumprimento, integram preceitos que prevêem o 
financiamento dos países em desenvolvimento e que podem ser utilizados pela UE.

Uma medida simples, mas importante, que a UE pode tomar unilateralmente para reforçar a 
transparência consiste em trazer para o domínio público os nomes dos proprietários dos 
navios de pesca comunitários e as autorizações de que são titulares.

Iniciativas no âmbito de organizações internacionais

As ORGP existentes seguem abordagens muito variáveis em matéria de combate à pesca INN 
e utilização de meios legais, incluindo sanções.  A UE pode recorrer a muitas medidas 
capazes de reduzir a pesca, tanto directa como indirectamente: 

 criação de novas ORGP ou alargamento dos mandatos das já existentes a áreas e 
espécies actualmente não reguladas;
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 criação, em todas as pescarias sob a respectiva alçada, de registos dos navios de pesca, 
incluindo as embarcações de apoio, que estão autorizados a operar, bem como de listas 
dos navios que estão identificados como de pesca "INN" (listas negras), a actualizar 
com frequência, a publicitar amplamente e a coordenar entre ORGP;

 reforço dos comités de aplicação das ORGP para efeitos de análise do desempenho das 
Partes Contratantes e, se necessário, imposição de sanções efectivas; 

 alargamento das medidas dos Estados de pavilhão, costeiros, de porto e de 
comercialização no quadro de cada ORGP;

 programas de inspecção no mar e de observação;
 proibição de transbordos no mar;
 desenvolvimento de regimes de documentação de capturas, começando pelas 

principais espécies de cada ORGP; 
 realização de avaliações regulares obrigatórias do desempenho das diferentes ORGP 

por uma organização independente como a ONU, com a exigência de que seja dado 
seguimento às recomendações formuladas.

Em última análise, a maioria destas ideias tem de ser aplicada (ou, pelo menos, coordenada) 
no plano das ORGP, atendendo à natureza global da actividade pesqueira.  Em paralelo com o 
trabalho a desenvolver no quadro das ORGP, a UE pode apoiar iniciativas globais em curso 
(da FAO, por exemplo), bem como propor novas iniciativas: 

 promover, tanto financeira como politicamente, o Registo Mundial de Navios de 
Pesca, que deve tornar-se obrigatório e abranger todos os navios (incluindo as 
embarcações de apoio) com mais de 10 t de arqueação bruta ou 12 metros, logo que 
possível;

 encorajar o desenvolvimento acelerado de um sistema de avaliação do desempenho 
dos Estados de pavilhão;

 encorajar a ratificação ou adesão de Estados aos instrumentos legais em matéria de 
pesca (Acordo sobre a Promoção do Cumprimento, Acordo relativo às medidas que os 
Estados do porto devem adoptar para evitar, impedir e eliminar a pesca INN, Acordo 
das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes), nomeadamente mediante a sua 
inclusão na lista dos instrumentos de implementação obrigatória pelos países 
candidatos a beneficiar do Sistema de Preferências Generalizadas +1 (actualmente em 
vias de revisão);

 criação de uma base de dados global de material genético das diferentes populações 
para identificação das espécies e das unidades populacionais de proveniência dos 
produtos da pesca;

Cooperação entre os Estados de comercialização

O regulamento comunitário "INN" é uma iniciativa muito positiva, mas para poder surtir todo 
o efeito que está ao seu alcance produzir, carece de ser perfilhado por outros grandes 
mercados de pescado e, em última instância, pela comunidade internacional no seu conjunto. 
Se a UE for a única a fechar as portas aos produtos da pesca INN, estes acabarão 
inevitavelmente por encontrar vias de escoamento noutros mercados.  É fundamental que os 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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EUA, o Japão e a China, entre outros, tomem igualmente medidas no sentido de pôr fim à 
importação de produtos da pesca INN. A Comissão deve empreender uma forte iniciativa 
diplomática junto dos principais Estados de comercialização, com vista à discussão das 
medidas que estes poderão adoptar para os seus próprios mercados, bem como de possíveis 
acções a nível multilateral e global.

Outra possibilidade de aumentar a rastreabilidade consiste em incrementar de modo 
considerável a utilização de certificados de captura na comercialização do pescado colocado 
nos circuitos internacionais. Duas ORGP introduziram já sistemas dessa natureza, que a UE 
deveria promover como instrumento genérico de combate ao comércio de pescado 
proveniente de capturas INN. O objectivo derradeiro deve ser o desenvolvimento de um 
sistema global de certificação das capturas, evitando por outro lado criar barreiras não pautais 
ao comércio. Ainda que seja difícil de conceber que um país possa defender a comercialização 
de capturas da pesca INN, o projecto do regulamento "INN" suscitou fortes resistências na 
UE, no momento da sua apresentação.

Aspectos da criminalidade organizada no domínio da pesca INN

As propostas supramencionadas são, na sua maioria, medidas comuns de boa gestão da pesca 
que têm vindo a ser debatidas de há muitos anos a esta parte e que já se encontram em vigor, 
pelo menos, em algumas zonas.  Um elemento relativamente novo é a tomada de consciência 
do envolvimento de associações criminosas na pesca INN. Esse envolvimento pode assumir a 
forma de participação de bandos criminosos de tipo clássico nas operações de pesca, mas 
consiste mais frequentemente na utilização de algumas práticas delituosas como meio de 
apoio à pesca, tais como o tráfico de seres humanos, trabalho escravo, evasão fiscal, lavagem 
de dinheiro, contrabando, corrupção, receptação, etc. 

Num novo relatório, o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade 1 examina 
em que medida a indústria global da pesca é vulnerável a actividades desse tipo, traçando um 
panorama muito sombrio da expansão do crime organizado no campo das pescas, na UE e em 
todo o mundo.

As associações criminosas em causa apresentam, por vezes, um elevado grau de organização, 
utilizando meios sofisticados, nomeadamente no domínio financeiro e dos paraísos fiscais, 
para camuflar a identidade dos armadores, bem como o registo dos seus navios sob pavilhões 
de Estados que não têm capacidade para, ou não se dispõem a, cumprir os seus deveres em 
matéria de aplicação da lei.  Nalguns casos, trata-se de organizações de grande dimensão e 
complexidade, que utilizam frotas de navios pesqueiros que partilham as mesmas redes de 
abastecimento e de distribuição e canais de comercialização e que amiúde "lavam" as capturas 
ilegais com pescado capturado de forma legal. Os navios de pesca são também utilizados, por 
vezes, em operações de tráfico de droga e de armas e, até, para transporte de terroristas.  Os 
laços entre a indústria pesqueira e o crime estão a expandir-se e a aprofundar-se.

O relatório contém uma série de recomendações que merecem ser apoiadas pela UE, parte das 

                                               
1 UNODC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Disponível em 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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quais coincidem com ideias já expostas: 
 aumentar a capacidade de investigação de actividades criminosas no mar, incluindo 

mediante o reforço da coordenação entre os muitos serviços de aplicação da lei 
envolvidos (alfândegas, unidades de combate aos crimes financeiros, corporação de 
luta contra o tráfico de droga, etc.);

 incrementar a transparência e a rastreabilidade do pescado a fim de permitir a detecção 
de actividades de natureza criminal e reduzir os respectivos proventos;

 monitorizar ou, de preferência, proibir a venda de navios usados a companhias de 
armadores não identificáveis, registadas sob pavilhões de conveniência;

 aperfeiçoar a monitorização das actividades dos navios de pesca e da sua interacção 
com navios da marinha mercante;

Em suma, tratar o fenómeno da pesca INN como se ele se reduzisse a um conjunto de casos 
isolados de fracasso da aplicação da lei é uma abordagem demasiado simplista nos dias que 
correm. Os países têm de adequar os seus recursos legais e de gestão a esta nova realidade e 
explorar todas as virtualidades das ferramentas já disponíveis noutros tipos de delinquência 
para combater as actividades de pesca INN do crime organizado, incluindo em actividades a 
montante e a jusante associadas à pesca.

A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional foi 
subscrita por 159 Estados, os quais têm, por conseguinte, a obrigação de agir e cooperar no 
combate às actividades de pesca INN do crime organizado.

Conclusões

A pesca é uma indústria global, tal como o é, necessariamente, a sua componente INN. Como 
é óbvio pelo exposto, o combate à pesca INN requer cooperação à escala global. 

Os oceanos constituem um património comum da Humanidade, e a sua preservação é uma 
responsabilidade comum dessa mesma Humanidade.

Isto tem como corolário lógico que é essencial instituir um regime de governação global dos 
oceanos para a gestão das pescas, sobretudo das da fundura. A actual abordagem constitui um 
claro fracasso. 

Urge negociar acordos internacionais que assegurem a subordinação do direito de pescar a 
critérios mínimos de transparência da titularidade, das operações e capturas, de rastreabilidade 
do produto, etc., e que os Estados que não cumpram as suas obrigações percam os seus 
direitos de pesca. 

A título de nota final, a implementação de muitas das recomendações acima enunciadas 
requer a mobilização de meios consideráveis.  Muitos países em desenvolvimento 
dificilmente poderiam conseguir reuni-los, pelo que importa angariar recursos para lhes 
disponibilizar ajudas para o efeito. Trata-se de uma situação comum, hoje em dia. Contudo, 
essas ajudas não podem ser incondicionais - o incumprimento por parte dos países 
beneficiários deve acarretar as mesmas consequências que no caso de outros países, tais como
a proibição das exportações. 


