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Assunto: Parecer sobre pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada, enviado à 

Comissão Europeia. 

 

Cara Dra. Teresa Coelho, 

 

Os regulamentos da Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (INN) 

foram concebidos para ajudar a reduzir o impacto negativo destas atividades nas pescas 

da União Europeia (UE).  Nas Regiões Ultraperiféricas (RUP), a pesca INN ocupa níveis 

muito diferentes de prioridade e consequente amplitude de impacto díspar, no entanto, 

cada RUP reconhece que a mesma desestabiliza a pesca profissional e impacta 

negativamente os recursos.  Aqui expomos 3 tipos de atividades que, de acordo com as 

atuais regras da Política Comum das Pescas (PCP) atuais, podem ser consideradas INN. 

Depois de expor estas diferentes categorias e identificar quais as RUP se enquadram em 

cada categoria, fazemos recomendações conjuntas à Comissão Europeia (CE), na 

esperança de: 

1. Permitir um melhor conhecimento das especificidades destes territórios, à CE; 

2. Apelar a que a Comissão Europeia tome medidas para fornecer os meios, a fim 

de dificultar as atividades INN discutidas ou fornecer informações/aconselhamento sobre 

a melhor forma de abordar o problema INN relacionado com cada RUP. 
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Em algumas RUP, determinadas questões de pesca INN podem ser consideradas 

geríveis, o que significa que um aumento e reforço da inspeção, da aplicação da lei e da 

partilha e da recolha de informação, poderia reduzir em grande parte, o impacto negativo 

destas tipologias de pesca INN.   

Dois exemplos de atividades que atualmente se enquadram nesta categoria 

“controlável”, são: 

1. A comercialização de peixe capturado por pescadores recreativos; 

2. O caso complicado da “pesca de subsistência comunitária”; 

Em profundo contraste com as duas situações anteriormente referidas, está o caso 

da pesca INN por frotas estrangeiras em águas comunitárias das RUP. Este terceiro tipo 

de questão, é considerado impossível de gerir, uma vez que o aumento das inspeções, a 

aplicação da lei e uma melhor partilha e recolha de informação não impedem a pesca INN 

operada por frotas estrangeiras em águas da UE das RUP.  

Em relação aos três casos apresentados, fornecemos mais alguns detalhes abaixo 

e fazemos recomendações à Comissão Europeia.   

 

No que diz respeito à comercialização de peixe capturado por pescadores 

recreativos, para além de não ser autorizado, destabiliza o mercado, baixando 

frequentemente o preço do peixe proposto pelos pescadores profissionais, pelo que se 

trata de uma forma de concorrência desleal.  De facto, é reconhecido pela UE que os 

pescadores das RUP têm de lidar com preços de operação muito mais elevados do que os 

pescadores do continente europeu, tornando esta prática de pesca INN ainda mais 

penalizante.   

Consideramos que o primeiro passo é implementar, nas regiões em que ainda não 

se verifique, uma venda regulamentada, exclusiva à pesca comercial licenciada e, a partir 

da qual seja obtido um recibo contendo o peso, o preço e as espécies descarregadas no 

porto ou em locais de descarga definidos. Este recibo deve acompanhar o produto 

(pescado) e estar presente em qualquer ponto de venda como medida de segurança, para 

desencorajar o vendedor de comprar e/ou revender pescado capturado ilegalmente.  As 

penalizações devem ser implementadas como forma de garantir a eficiência e como uma 

medida de dissuasão.  

A rastreabilidade possibilitará também a fiscalização dos compradores, 

penalizando-os, e pode ser utilizada como meio de prevenção para evitar a presença de 

pescado não capturado na pesca comercial (restaurantes, hotéis e outras estruturas de 
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grandes consumidores). Consideramos que esta forma de concorrência desleal não deve 

ser tolerada, uma vez que qualquer pessoa que pretenda ganhar a vida vendendo produtos 

marinhos, deve profissionalizar-se e obedecer às mesmas regras. 

 

Com base nos pontos acima referidos, recomendamos à Comissão Europeia que 

aumente o investimento em programas de monitorização e reporte de dados sobre 

as capturas, a serem obrigatórios nos setores não declarados.  Esta abordagem deve 

ser implementada para que os dados recolhidos permitam uma análise sólida que 

encontrará uma base comum com o objetivo final de reduzir, isolar e condenar a 

pesca ilegal e melhorar significativamente o gerenciamento com base em dados 

precisos. 

 

Em contrapartida, o caso da “pesca de subsistência comunitária” nas RUP é muito 

particular e deveria ser analisado pela Comissão Europeia como uma matéria em que se 

reconheça, e se tenha em conta a natureza muito específica desta atividade, que existe 

pontualmente em algumas RUP e que, em acordo com a atual PCP, é definida como INN. 

Em algumas RUP, a pesca recreativa com um sistema de licenças de pesca e 

limites diários de captura é considerada “pesca de subsistência” porque tem como único 

objetivo fornecer recursos individuais que não são comerciais. 

No que se refere às RUP habitadas por populações indígenas com direitos 

históricos, deve haver uma identificação dessas populações e uma exceção deve ser feita 

para que possam fornecer alimento às suas comunidades. Assim deverá ser trabalhado e 

definido um conceito de “pesca de subsistência comunitária”. 

 

Discutir e avaliar as questões relacionadas com a pesca INN pode revelar-se muito 

difícil, uma vez que as RUP têm diferentes interpretações dos diferentes conceitos de 

pesca. Essa compreensão assimétrica de conceitos e terminologias contribui diretamente 

para uma disputa setorial. Isso precisa ser esclarecido, para ser tratado por todas as partes 

interessadas, o mais rápido possível. 

Só após esta clarificação, será possível às RUP procurarem adaptações do quadro 

jurídico existente de modo a abranger a referida “pesca de subsistência comunitária” e 

esclarecer quaisquer potenciais consequências negativas para a manutenção dessas 

atividades. Este melhor conhecimento contribuiria, portanto, para regulamentações 
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europeias para as RUP com comunidades locais que correspondem às categorias de 

subsistência definidas. 

 

Recomendamos aqui que a Comissão Europeia coloque à disposição de cada 

RUP a possibilidade de realizar uma auditoria/estudo da sua “pesca de 

subsistência”. O objetivo desta auditoria deverá ser o de determinar a natureza da 

“pesca de subsistência”, de forma a melhor categorizar a atividade em cada RUP. 

Deve ser dado ênfase à dimensão sociológica ou humana desta atividade, uma vez 

que esta componente é central para compreender plenamente a importância desta 

atividade.    

 

Os membros do CC RUP manifestam a sua absoluta solidariedade para com as 

RUP que enfrentam pressões extremas das frotas INN, que operam nas suas Zonas 

Económicas Exclusivas (ZEE).  Embora nem todas as RUP se vejam confrontadas com 

esta situação terrível, solicitamos que a UE tome medidas imediatas para repreender este 

gravíssimo problema, que dificulta o desenvolvimento económico e social do sector 

pesqueiro provocando ainda danos irreparáveis aos recursos pesqueiros e meio ambiente 

em geral.  

Destacamos aqui o caso muito bem documentado da Guiana Francesa, que 

enfrenta há mais de 20 anos uma pressão inflexível de pesca INN por parte das frotas 

sediadas no Brasil, Guiana e Suriname. As consequências desta atividade sobre os 

recursos pesqueiros estão publicadas e os esforços militares fornecidos pelos fuzileiros 

franceses são reconhecidos mas, sem uma ação política clara e direta, receamos o 

desaparecimento das espécies piscícolas destas águas outrora ricas, da plataforma da 

Guiana francesa e a diminuição da resiliência das comunidades costeiras da Guiana 

Francesa, uma RUP que se sente largamente ignorada em termos de política de pescas. 

O caso da ilha de Maiote também requer atenção, uma vez que a documentação 

sobre este tema da pesca INN praticada por frotas comorenses é menos abundante. 

 

Recomendamos que a Comissão da Europeia, com o apoio dos Estados 

Membros interessados, aplique as sanções previstas nos regulamentos INN, às 

nações que não respeitam as águas da UE e impedem continuamente a soberania da 

mesma. Estas nações estão listadas na explicação supramencionada.   
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