
 

 

 

Nota do Secretariado:  

Cor verde: Recomendação ao Estado Membro (?) 

 

CC RUP 

Capacidade de pesca vs. esforço de pesca nas Regiões Ultraperiféricas 

 

A capacidade de pesca é a capacidade dum navio, ou dum grupo de navios, para capturar 

peixe. Segundo a Política Comum das Pescas, a capacidade de pesca tem sido, até agora, 

quantificada com base nas características dos navios, tendo como principais indicadores a 

tonelagem e a potência motriz do navio. A regulamentação comunitária define o esforço de 

pesca dum navio como o produto da sua capacidade e da sua atividade. A União Europeia estima 

assim que uma maior potência motriz irá forçosamente aumentar o esforço de pesca. 

 

A Comissão Europeia, através do conjunto de textos regulamentares destinado a gerir 

as pescas europeias, alia a potência da frota de pesca ao esforço de pesca, incitando assim os 

Estados Membros a limitar, veja-se a diminuir, a potência dos motores, com o objetivo de gerir 

os stocks. Ora esta visão não tem em conta a especificidade da pesca artesanal nas regiões 

ultraperiféricas (RUP). 

 

Com efeito, nos contingentes de renovação ou de atribuição de Pequenas e Médias 

Empresas (PME), o pedido de aumento de potência dos motores dos navios não está associado 

a um desejo de aumentar a pressão sobre o recurso. Nas regiões ultraperiféricas é necessário 

instaurar uma certa fungibilidade de kW e de UMS entre os diferentes segmentos de frota, a 

fim de poder ter uma certa amplitude de renovação ou de entrada em frota dos navios. 

 

É necessário que a União Europeia faça a distinção entre as pescas praticadas pelos 

navios industriais, comparativamente aos navios que praticam a pesca artesanal, nas 

RUP. 

 

A atribuição de capacidades excedentárias poderia assim ser regulamentada pelos 

Estados Membros, em termos de tonelagem e de potência, a fim de permitir:  

- A modernização dos navios da pesca artesanal; 

- A substituição dos motores, com vista a conseguir uma diminuição significativa 

do consumo de energia e das emissões de carbono, mas sem implicar uma redução de potência; 



 

 

- Uma melhor conservação do peixe, porque o navio acosta e descarrega mais 

rapidamente o pescado.  

 

Estes parâmetros permitem um aumento direto da segurança dos marinheiros, que têm 

por vezes de se deparar com condições de mar complexas e incertas, num contexto de mudança 

climática, de correntes e sedimentos. 

Os indicadores de capacidade a utilizar deveriam ser aqueles que têm uma relação direta 

com a capacidade de pesca: o número de navios e respetiva tonelagem. 

 

Guiana Francesa: 

Por exemplo, na Guiana, a frota de pesca do camarão é constituída por uma dezena de 

navios vetustos (com mais de 25 anos). A substituição ou a modernização do motor destes 

navios permitiria uma poupança significativa de combustível (o combustível representa mais 

de 40% do total das despesas dos navios de pesca do camarão). De igual modo, os navios de 

pesca costeira da Guiana Francesa estão equipados com motores de fraca potência e as 

condições no mar são muito difíceis durante a estação má.  

 

Maiote: 

Em Maiote, a frota é composta apenas por dois segmentos com uma muito baixa 

quantidade de navios. 

- Os barcos que se mantêm a pescar à volta da lagoa têm motores de 15 ou 40 CV; 

os outros têm motores de 80 CV. Entretanto, estes barcos estão envelhecidos e, no âmbito da 

sua renovação, é absolutamente necessário equipar os novos navios com motores muito mais 

potentes e, por conseguinte, aumentar o volume das capturas, a fim de equilibrar as despesas de 

exploração.  

- A pesca com palangre, instalada em Maiote a partir de 2001, conta apenas com 2 longos 

liners de 8 metros, dos quais 1 deles armado para a pesca de longa distância, dirigida às 

espécies pelágicas, principalmente o atum e o espadarte, e o outro armado para a pesca 

de fundo, dirigida ao pargo. Estes barcos estão equipados com motores de 230 CV. 

 

Face aos dados disponíveis, é possível verificar que os volumes de desembarques não 

evoluíram proporcionalmente ao aumento da população, uma vez que estabilizaram a partir dos 

anos 80, apesar da profissionalização da pesca. Por conseguinte, não há pressão local sobre este 

recurso. 



 

 

 

Relativamente à renovação da sua frota de pesca, Maiote tem até 2025, de acordo com 

o parágrafo 71: "Em derrogação das regras da União geralmente aplicáveis, tendo em conta a 

situação económica e social específica que prevalece atualmente em Maiote, é conveniente 

conceder a França tempo suficiente para reforçar as capacidades do segmento menos 

desenvolvido da sua frota de pequenos navios até 2025." 

 

Açores : 

Tendo sido fixados limites anuais de pesca para as diferentes espécies (TAC), a 

motorização não irá influenciar o estado dos recursos. 

 

É por isso que é importante conceder ajudas europeias a favor da substituição ou 

da modernização dos motores principais ou auxiliares dos navios de pesca artesanal, desde 

que a potência expressa em kW seja pelo menos igual à do motor atual dos navios de pesca 

do camarão e superior à potência do motor atual dos navios costeiros com menos de 12 

metros. Além disso, considerando que a atual capacidade de pesca de numerosos segmentos de 

frota nas regiões ultraperiféricas é inferior aos limites de capacidade fixados no anexo II 2, a 

reafectação da capacidade de reserva, em termos de tonelagem e potência, poderia 

melhorar a segurança marítima, diminuir o consumo de combustível e favorecer uma 

melhor conservação dos produtos do mar. 

------------- 

 

Quanto do enquadramento da pesca na zona das 100 milhas náuticas, o parágrafo 3 do 

Artigo 52, estipula: 

"Nas águas situadas a menos de 100 milhas marítimas das linhas de base das regiões 

ultraperiféricas da União, visadas no Artigo 349, primeira alínea, do Tratado, os Estados 

Membros em causa estão autorizados, até 31 de dezembro de 2022, a limitar a pesca aos navios 

registados nos portos destes territórios. Estas limitações não se aplicam aos navios da União 

que pescam tradicionalmente nestas águas, desde que estes navios não ultrapassem o esforço 

 
1 Regulamento (UE) N.º 1385/2013 do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, sobre a modificação dos regulamentos do 

Conselho (CE) n.º 850/98 e (CE) n.º 1224/2009 e dos regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho (CE) n.º 1069/2009, 

(UE) n.º 1379/2013 e (UE) n.º 1380/2013, na sequência da alteração ao Estatuto de Maiote relativamente à União Europeia. 
2 Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11de dezembro de 2013, relativo à Política 

Comum das Pescas, que altera os regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os regulamentos 

(CE) n.º 2371/2002 e (CE) n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 2004/585/CE do Conselho. 



 

 

de pesca que é tradicionalmente exercido. Os Estados Membros informam a Comissão das 

limitações impostas no âmbito deste parágrafo". 

 

Em conformidade com o regulamento acima mencionado, cabe à Comissão Europeia 

estabelecer uma relação quanto às restrições de pesca até às 100 milhas náuticas das RUP, 

comunicadas pelos Estados Membros, no que se refere aos navios que não têm o seu registo e 

o seu porto de escala nas RUP. Por fim, gostaríamos de lembrar que a Comissão Regional da 

Pesca Marítima e da Agricultura Marinha da Guiana (CRPMEM Guiana), como boa gestora 

dos recursos haliêuticos, solicitou uma delegação de competências para o enquadramento da 

pesca na zona das 100 milhas marítimas da Guiana. Esta solicitação foi objeto de uma 

deliberação da CRPMEM Guiana, em 2018, da qual não houve qualquer retorno por parte das 

autoridades competentes. De igual modo, o Conselho de Gestão do Parque Natural Marinho de 

Maiote emitiu igualmente propostas relativas à notificação à Comissão Europeia do Artigo 

R951-14 do Código Rural e da Pesca (que retoma o Artigo 5 do Regulamento PCP de 2013), 

de modo a tornar efetiva a aplicação do mesmo, especificando os termos e condições para ter 

em linha de conta os direitos históricos (navios implicados e esforço de pesca de referência). 

 

 

 


