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(EUROPÊCHE), celebrado em 21 de maio de 2012 e alterado em 8 de maio de 2013, 

relativo à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, 2007, da 

Organização Internacional do Trabalho (2016/2794(RSP)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma diretiva do Conselho que aplica o 

Acordo entre a Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da União Europeia 

(COGECA), a Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) e a 

Associação das Organizações Nacionais de Empresas de Pescas (EUROPÊCHE), 

celebrado em 21 de maio de 2012 e alterado em 8 de maio de 2013, relativo à aplicação 

da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, 2007, da Organização 

Internacional do Trabalho (COM(2016)0235), 

– Tendo em conta o Acordo entre a Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da 

União Europeia (COGECA), a Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes 

(ETF) e a Associação das Organizações Nacionais de Empresas de Pescas 

(EUROPÊCHE), celebrado em 21 de maio de 2012 e alterado em 8 de maio de 2013, 

relativo à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, 2007, da 

Organização Internacional do Trabalho, 

– Tendo em conta o artigo 155.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 101.º, n.º 3, do seu Regimento, 

A. Considerando que o artigo 155.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia dá aos parceiros sociais a possibilidade de entabularem, se o desejarem, um 

diálogo ao nível da União suscetível de conduzir a relações contratuais, incluindo 

acordos; 



 

 

B. Considerando que o artigo 155.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia prevê que as partes signatárias possam pedir conjuntamente a aplicação dos 

acordos celebrados ao nível da União, com base em decisão adotada pelo Conselho, sob 

proposta da Comissão; 

C. Considerando que os trabalhadores do setor das pescas necessitam de uma proteção 

especial, tendo em conta, entre outras coisas, as características especiais do trabalho a 

bordo de embarcações de pesca; considerando a elevada taxa de acidentes fatais e não 

fatais, os riscos e a incidência de doenças profissionais, em comparação com outros 

setores, num ambiente de trabalho perigoso, a distinção pouco clara entre horário de 

trabalho, de repouso e de lazer e o impacto na saúde e na segurança da fadiga resultante, 

em parte, do repouso insuficiente, bem como a prevalência de relações de trabalho e de 

modalidades salariais informais e atípicas, incluindo sistemas de distribuição de lucros 

entre a tripulação; 

D. Considerando que a Convenção da OIT sobre o Trabalho no Setor das Pescas (n.º 188), 

abrange, juntamente com a Recomendação n.º 199, questões fundamentais para garantir 

condições dignas de vida e de trabalho a bordo, incluindo as responsabilidades dos 

proprietários de barcos pesqueiros e patrões de pesca no que toca à segurança e saúde 

dos pescadores (artigo 8.º), à definição de uma idade mínima para trabalhar e à proteção 

dos jovens trabalhadores (artigo 9.º), aos exames e atestados médicos obrigatórios 

(artigos 10.º a 12.º), aos períodos de repouso (artigos 13.º e 14.º), às listas de tripulação 

(artigo 15.º), aos contratos de trabalho, que especificam as funções e as condições de 

trabalho (artigos 16.º a 20.º), ao direito de repatriamento (artigo 21.º), ao recrutamento e 

à colocação dos pescadores (artigo 22.º), ao salário regular dos pescadores e às 

transferências para as famílias (artigos 23.º e 24.º), às normas em matéria de alojamento 

e alimentação (artigos 25.º a 28.º), à definição de normas relativas à saúde e segurança 

no trabalho e à existência de cuidados médicos a bordo (artigos 29.º a 33.º), à proteção 

social (artigos 34.º a 37.º), à proteção em caso de doença, lesão ou morte relacionada 

com o exercício da atividade profissional (artigos 38.º e 39.º), ao cumprimento e à 

aplicação (artigos 40.º a 44.º); 

E. Considerando que, até à data, apenas 8 países ratificaram a Convenção da OIT sobre o 

Trabalho no Setor das Pescas (n.º 188); que, apesar da decisão do Conselho de autorizar 

os Estados-Membros da UE a ratificarem a Convenção da OIT sobre o Trabalho no 

Setor das Pescas (n.º 188), apenas dois Estados-Membros da UE (França e Estónia) o 

fizeram; considerando que a UE e os Estados-Membros devem desempenhar um papel 

de liderança na promoção de condições de trabalho e de remuneração dignas no setor 

das pescas; 

F. Considerando que o presente Acordo se aplica a todos os pescadores empregados a 

bordo de um navio de pesca registado num Estado-Membro ou que dele arvorem 

pavilhão e que exerçam operações de pesca comercial; que, através da incorporação na 

legislação da UE do Acordo dos parceiros sociais relativo à Convenção da OIT sobre o 

Trabalho no Setor das Pescas, a UE reforçará a sua posição para prover a sua aplicação 

nos países parceiros, contribuindo deste modo para a criação de condições justas e 

equitativas no setor das pescas a nível mundial, incluindo a luta contra as formas mais 

graves de exploração dos pescadores, tais como o trabalho forçado, o tráfico e o 

trabalho infantil; 

1. Regista a proposta da Comissão de uma diretiva do Conselho que aplica o Acordo entre 



 

 

a Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da União Europeia (COGECA), a 

Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) e a Associação das 

Organizações Nacionais de Empresas de Pescas (EUROPÊCHE), celebrado em 21 de 

maio de 2012 e alterado em 8 de maio de 2013, relativo à aplicação da Convenção sobre 

o Trabalho no Setor das Pescas, 2007, da Organização Internacional do Trabalho; 

lamenta, no entanto, o atraso na apresentação, ao Conselho, do acordo dos parceiros 

sociais concluído em 2013; sublinha a importância do diálogo social, nomeadamente a 

nível europeu; 

2. Congratula-se com o facto de, tanto o acordo celebrado pelos parceiros sociais, como a 

proposta da Comissão preverem apenas requisitos mínimos, permitindo que os 

Estados-Membros e/ou os parceiros sociais adotem medidas que sejam mais favoráveis 

para os trabalhadores no domínio em causa; observa que o presente acordo também se 

aplica aos pescadores independentes que trabalham com os restantes trabalhadores 

numa mesma embarcação; sublinha a necessidade de aprofundar as disposições relativas 

aos salários, à proteção social e à segurança social, a fim de garantir um rendimento 

adequado e digno para os trabalhadores e as suas famílias, nomeadamente em caso de 

lesão, acidente ou morte; realça a importância de estabelecer os mecanismos de 

aplicação do acordo, incluindo o desenvolvimento de medidas de execução e de 

inspeções adequadas; 

3. Recomenda a aprovação imediata da diretiva do Conselho, tal como solicitado pelos 

parceiros sociais; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos parceiros sociais envolvidos. 

 


