
 

CC RUP 

CONCEITO DE PESCA ARTESANAL 

 

Os conceitos de pesca local1 e pesca costeira2, têm-se revelado insuficientes na 

caracterização da pesca praticada nas Regiões Ultraperiféricas (RUPs). Ambos os 

conceitos apresentam restrições em termos de arqueação e potência propulsora das 

embarcações. As embarcações que operam nas RUPs, não deveriam ter este tipo de 

restrições, uma vez que não praticam artes de pesca destruidoras, como o arrasto. Os 

pescadores das RUPs operam com recurso a artes de pesca artesanais e sustentáveis, 

como por exemplo: o salto e vara e as linhas de mão.  

Considerando ainda que, não só o conceito de pesca artesanal da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, das Nações Unidas (FAO) - «Pesca 

tradicional envolvendo unidades de pesca familiares (em oposição a empresas 

comerciais), utilizando relativamente pouco (ou nenhum) capital e energia, com viagens 

de pesca curtas e próximas da costa, principalmente para consumo local. Na prática, a 

definição varia de país para país, ou seja, desde a recolha ou pesca numa canoa sozinha 

em países em desenvolvimento pobres até aos arrastões, cercadores com bolsa e 

palangreiros com mais de 20 metros nos países desenvolvidos. A pesca tradicional pode 

ser de subsistência ou comercial, para consumo local ou para exportação. É por vezes 

referida como pesca em pequena escala» - prejudica a caracterização da pesca artesanal 

das RUPs. Também, o conceito de pesca sustentável é hoje associado a pescas praticadas 

por embarcações industriais, sendo esta comparação injusta. 

Assim, devido à falta de consenso e de lacunas na legislação internacional, 

recomendamos que seja definido um «conceito de pesca artesanal», que vise caracterizar 

e valorizar a pesca nas Regiões Ultraperiféricas.  

Propomos: 

“Conceito de pesca artesanal”: pesca commercial, devidamente licenciada, 

praticada com recurso a artes de pesca artesanais (de baixo impacto ambiental), não 

industrial, tradicional, que envolve viagens de curta duração (máximo 2 a 3 dias, 

embarcações até aos 32 metros e é praticada na Zona Económica Exclusiva (ZEE) do 

Estado-Membro onde estão registadas as embarcações. 

  

 
1 Embarcações de pequena dimensão (até 9 m de comprimento fora-a-fora) que operam em águas oceânicas e em 

águas interiores não marítimas. A potência propulsora máxima permitida é de 75 kW (100 cv); 
https://www.dgrm.mm.gov.pt/frota 

 
2 Embarcações de maiores dimensões (comprimento de fora-a-fora superior a 9 m e igual ou inferior a 35 m) e 

autonomia estabelecida de acordo com a área de operação fixada por embarcação. A potência do motor propulsor 
permitida é igual ou superior a 26 kW (35 cv.); 
https://www.dgrm.mm.gov.pt/frota 
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CC RUP 

CONCEITO DE PESCA DE SUBSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

 

Considerando a afirmação da Comissão Europeia (CE), em resposta à 

recomendação nº06/2020, do Grupo de Trabalho de Pesca Ilegal, Não-Declarada e Não 

Regulamentada (INN), do CC RUP (ano 2019/20): “alguns Estados Membros 

reconheceram a pesca de subsistência como uma atividade comercial concreta para a 

qual são emitidas licenças de pesca específicas” verificámos que o “conceito de pesca de 

subsistência comunitária”, na União Europeia é dispar da realidade. 

 Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 

das Nações Unidas (FAO), a pesca de subsistência3 – “pesca em que o peixe capturado é 

consumido diretamente pelas famílias em vez de ser vendido por intermidiários” - 

isto é, uma pesca em que o peixe não é comercializado. Uma pesca recreativa e, 

consequentemente, não-comercial.  

Assim, defendemos que o “conceito de pesca de subsistência comunitária”, seja 

definido no âmbito da pesca recreativa. Este conceito toma especial importância na 

Guyana Francesa, pois as suas populações indígenas (com as suas tradições, culturas e 

direitos históricos) praticam este tipo de pesca para prover alimento à sua comunidade. 

Propomos: 

“Conceito de pesca de subsistência comunitária”: pesca recreativa praticada por 

determinados povos, que capturam pescado exclusivamente para prover alimento à sua 

comunidade, usando artes de pesca artesanais e com baixo impacto no meio marinho.  

Deste modo, estas comunidades devem ser devidamente identificadas e emitidas 

as respetivas licenças pelo Estado-Membro, bem como definidas as quantidades diárias 

de capturas para esta pesca, em função de cada comunidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 
3 http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage 

 

http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage

