MANTER OS PORTOS
AFRICANOS LIVRES DE
CAPTURAS ILEGAIS

PESCA ILEGAL
PORQUE É IMPORTANTE?
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Embora seja difícil fazer uma estimativa das perdas
económicas decorrentes da pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada (pesca INN), os números apontam para perdas
globais anuais que ascendem a 23,5 mil milhões de dólares
americanos. Os operadores ilegais são movidos por interesses
económicos e os principais pontos críticos para as suas
operações incluem as principais pescarias de atum e espécies
pelágicas no Oceano Índico e na África Ocidental. Os efeitos
da pesca ilegal podem ser graves, principalmente para os
países costeiros africanos, que enfrentam inúmeros desafios
a nível de desenvolvimento e têm rendimentos limitados.

As perdas para as comunidades costeiras
que dependem do pescado para a sua
alimentação, emprego e rendimento
estão bem documentadas, uma vez que
existem declarações de pescadores de
todo o continente africano que revelam
que as capturas estão a diminuir,
incursões de embarcações industriais
em zonas de restrição de pesca e
danos causados com dolo às suas
embarcações e equipamentos.
A pesca INN contribui para a exploração
excessiva dos recursos naturais da pesca
e tem consequências negativas nos
esforços envidados para a recuperação
de populações de peixes já
depauperadas e de ecossistemas
danificados. A ONU comunicou que
mais de dois terços dos recursos
haliêuticos a nível mundial foram alvo
de pesca excessiva ou totalmente
capturados e que mais de um terço
está em situação de declínio. Importa

intervir agora para proteger a saúde
dos oceanos, a biodiversidade e os
recursos haliêuticos, para garantir que
a pesca continue a fornecer alimento,
meios de subsistência e benefícios
financeiros para a população africana.
A necessidade de proteger os recursos
haliêuticos de África nunca foi tão
grande, pois prevê-se que o crescimento
demográfico resulte numa população
global de 9,8 mil milhões de habitantes
em 2050, sendo grande parte deste
aumento resultante dos 26 países
africanos onde se prevê a duplicação
da população até 2050.
A pesca ilegal de grande escala é
muitas vezes sistemática, organizada
e transnacional e pode ocorrer
paralelamente a outras actividades
criminosas. Tal ocorre devido a
actividades ilegais relacionadas com
a actividade comercial da pesca
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(por exemplo, escravatura dos tempos
actuais, evasão fiscal, lavagem de
dinheiro e fraude) ou porque as partes
envolvidas estão ligadas a outras
actividades do crime organizado
internacional, como o contrabando de
estupefacientes ou o comércio ilegal
produtos da vida selvagem que estão
interligados com as operações
de pesca.
Considerando que as expectativas
de crescimento azul exercem uma
nova pressão no ambiente marinho, é
importante lembrar que uma economia
azul próspera e sustentável implica
um sector marinho e das pescas em
conformidade com a lei. Caso contrário,
o conceito de crescimento azul não
será bem-sucedido, não contribuirá
para o crescimento nacional ou regional
e pode até tornar-se autodestrutivo.
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RECORRER AOS NOSSOS PORTOS
PARA PÔR TERMO À PESCA ILEGAL
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Uma vez que todo o pescado deve ser desembarcado e que o pescado capturado industrialmente
deve passar por um porto para ser comercializado e consumido, impedir o acesso aos portos de
todo o mundo às embarcações que transportam pescado capturado ilegalmente é uma forma
eficaz de prevenir e impedir a pesca INN.
Recusar a entrada e o acesso aos
serviços portuários e, consequentemente,
impedir a comercialização de produtos
da pesca ilegais aumenta os custos
associados às operações de pesca ilegal
e elimina os incentivos financeiros ao
envolvimento em tais actividades.
Nos termos do direito internacional,
os Estados do porto são responsáveis
pelo controlo e monitorização das
embarcações de pesca que entram
nos seus portos e recorrem aos seus
serviços, bem como pelo pescado
que passa por estes portos. Têm a
oportunidade de impedir a impunidade
da pesca ilegal — e de garantir a sua
reputação de Estado profissional e
cumpridor.

EM QUE CONSISTE O ACORDO
SOBRE MEDIDAS DOS ESTADOS
DO PORTO?
O Acordo sobre medidas dos Estados
do porto para prevenir, impedir e
eliminar a pesca ilegal, não declarada
e não regulamentada (PSMA) da
Organização para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) é o primeiro acordo
internacional vinculativo que visa

especificamente a pesca IUU. O PSMA
entrou em vigor em 2016 e permite
que as autoridades portuárias recusem
o acesso de embarcações estrangeiras
ao seu porto e a serviços, como o
reabastecimento e reparações, se
houver suspeita de actividades ilegais.
As embarcações podem ver o acesso
recusado ou ser sujeitas a inspecção
imediata à chegada, bem como ser
proibidas de desembarcar o seu
pescado se houver evidências de que
este foi capturado ou transbordado
de forma ilícita.
Ao implementar o PSMA nas regiões
e no mundo, o incentivo à pesca
ilegal é reduzido e o peixe capturado
ilegalmente é impedido de chegar aos
mercados nacionais e internacionais.
As disposições previstas no PSMA
são aplicáveis às embarcações de
pesca e às embarcações de apoio
que pretendem entrar num porto
designado de um país estrangeiro.

operadores ilegais. Ao desenvolver a
cooperação a nível nacional, regional e
internacional, bem como implementar
sistemas e procedimentos de
identificação e inspecção de
embarcações de alto risco, o processo
de implementação do PSMA irá
desenvolver capacidades, competências
e sistemas que culminarão num maior
esforço de implementação da legislação
em matéria de pesca.
O PSMA será mais eficaz se contar com
a adesão e a colaboração de todos os
Estados do porto de uma região. Tal
permitirá vedar efectivamente uma
região à possibilidade de desembarcar
capturas ilegais ou das embarcações
e tripulações envolvidas receberem
serviços, o que torna os pontos críticos
de actividade ilegal menos lucrativos
e menos atractivos para os
operadores ilegais.

O PSMA baseia-se na soberania que
os países do Estado do porto detêm
sobre os seus portos, permitindo-lhes
colmatar as lacunas e acabar com
as oportunidades exploradas pelos
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VANTAGENS DO
ACORDO SOBRE
MEDIDAS DOS
ESTADOS DO PORTO
PLANO INSTITUCIONAL
PORTOS DESIGNADOS
• No que se refere a embarcações
com bandeira estrangeira, permite
competências especializadas e
recursos específicos.

EXISTÊNCIA DE UM QUADRO
JURÍDICO SÓLIDO

Liderada pelas autoridades de pesca com fortes ligações
às autoridades aliadas, a implementação do PSMA trará
vantagens a nível institucional, organizativo e operacional
que resultarão em procedimentos portuários relativos
às embarcações de pesca mais rigorosos e eficazes que
melhoram o controlo do sector pesqueiro. O sucesso da
implementação proporcionará a base necessária para o
crescimento azul nos sectores pesqueiro e marítimo.
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• Permite inspecções, a aplicação da
lei e de sanções adequadas à pesca
ilegal e crimes conexos.

COLABORAÇÃO
• A cooperação com as autoridades
aliadas é essencial para a
implementação do PSMA e trará
benefícios para toda a actividade
do sector das pescas.

PLANO ORGANIZATIVO
PEDIDO PRÉVIO DE ENTRADA
NO PORTO (AREP)
• Para embarcações com bandeira
estrangeira, permite competências
especializadas e planeamento
específico.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS
• Identificar embarcações e capturas
de alto risco antes da sua chegada
ao porto.

MELHOR UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS
• A identificação de embarcações de
alto risco permite que os recursos
e os esforços sejam orientados de
forma eficaz.

NA PRÁTICA
MANTER OS NOSSOS
PORTOS LIVRES DE
EMBARCAÇÕES DE PESCA
ILEGAL
• DA recusa do acesso a embarcações
conhecidas ou suspeitas da prática
de actividades de pesca INN perturba
os operadores ilegais e reduz os
custos dos países em desenvolvimento.

MANTER OS PORTOS
AFRICANOS LIVRES DE
CAPTURAS ILEGAIS
• Inspeções obrigatórias de embarcações
de alto risco e um processo de
seleção aleatória para inspecções
de embarcações de baixo risco, para
garantir que o pescado capturado
ilegalmente não é desembarcado.

MELHORIA DA EFICÁCIA
DOS PORTOS
• Visitas portuárias mais eficientes
para embarcações em conformidade.
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RESULTADOS
MELHOR GOVERNAÇÃO DO SECTOR
• Através de controlos mais rigorosos
e de maior transparência na tomada
de decisões.

REFORÇO DA MONITORIZAÇÃO,
CONTROLO E VIGILÂNCIA
• A nível nacional, regional e
internacional.

PORTOS COM MOVIMENTO
• Controlos portuários eficazes e
eficientes permitirão investimento
e desenvolvimento para apoiar o
crescimento do sector das pescas
nacional e incentivar os operadores
cumpridores a utilizarem os portos
eficientes.

CRESCIMENTO AZUL
• Só é possível no contexto de um
sector das pescas em conformidade
legal e seguro.
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APOIO À IMPLEMENTAÇÃO
DO ACORDO SOBRE
MEDIDAS DOS ESTADOS
DO PORTO
O PSMA define as medidas de controlo mínimo que um Estado
deve aplicar quando as embarcações de pesca estrangeiras
entram ou solicitam entrada num dos seus portos, bem como
para verificar se todo o pescado desembarcado foi capturado
de forma lícita.
No entanto, para que o acordo seja
bem-sucedido, deverá ser amplamente
respeitado, com importantes etapas
no quadro da preparação,
implementação e aplicação do
PSMA. Os pormenores destes
requisitos são os seguintes:

COOPERAÇÃO
E SENSIBILIZAÇÃO
Celebração de memorandos de
entendimento para cooperação
entre agências.
Estabelecimento de procedimentos
de intercâmbio de informações
Criação de redes para
cruzamento de informações
e comunicação de
alertas.

CUMPRIMENTO E
APLICAÇÃO DA LEI

QUADRO JURÍDICO
E POLÍTICO

Desenvolvimento da capacidade
humana e institucional.

Mandatos das instituições
acordados e habilitados.

Formação e equipamentos

Domiciliação das disposições
do PSMA.

Definição de procedimentos para
avaliação de riscos, inspecção,
intercâmbio de informações e
acompanhamento
pós-inspecção.
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Aplicação de multas, coimas e
sanções para efeitos de
dissuasão.

QUADRO JURÍDICO E POLÍTICO
QUADROS POLÍTICOS E
JURÍDICOS ADEQUADOS
ESTABELECIDOS A NÍVEL
NACIONAL
Devem ser definidos quadros
políticos e jurídicos a nível nacional
que permitam uma implementação
sólida do PSMA, bem como de
outros instrumentos jurídicos
internacionais relacionados com
a pesca.

MEDIDAS NECESSÁRIAS
Entre outros aspectos, o mandato das instituições e do pessoal e o nível e
o tipo de multas, coimas e sanções deverão ser considerados em relação às
melhores práticas regionais e internacionais e estipulados nos quadros
políticos e jurídicos.
A aplicação legislativa nacional inclui:
• Os direitos, requisitos e autoridades
do Estado do porto relativos à
entrada de embarcações no porto
e à utilização deste.
• Os deveres e responsabilidades dos
operadores e agentes/representantes
da embarcação.
• As competências do pessoal do
Estado do porto no quadro das
autoridades relevantes, incluindo os
inspectores, e os deveres do capitão
e da tripulação em relação a esse
pessoal.

• Os requisitos em matéria de
informação, apresentação de
relatórios e comunicação.
• Os memorandos de entendimento
e/ou acordos de assistência para
reforçar a cooperação entre as
instituições e a sua capacidade de
trabalhar em colaboração.

QUEM PARTICIPA?

DESAFIOS

VANTAGENS

• O Ministério que tutela as pescas.

• As reformas políticas e jurídicas
podem exigir tempo para a sua
concretização e os calendários
podem ser altamente influenciados
por outros processos a nível do
sector ou no contexto nacional.

• Os processos eficazes de aplicação
da lei aumentarão o sucesso das
acções empreendidas contra os
operadores ilegais, o que, por seu
turno, promove a dissuasão e
aumenta a conformidade.

• Outras autoridades relacionadas com
as inspecções portuárias.
• O Ministério da Justiça.
• Gabinete do Procurador Geral.
• Normalmente, é necessária a
aprovação do Parlamento.
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• São necessários quadros jurídicos
actualizados para enfrentar os
desafios decorrentes dos delitos
associados à pesca, como o trabalho
forçado e o tráfico.
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CUMPRIMENTO E APLICAÇÃO DA LEI
DESENVOLVER A
CAPACIDADE HUMANA,
INSTITUCIONAL E TÉCNICA
A implementação eficaz das
medidas do Estado do porto
exige um corpo de inspectores
suficientemente dotado,
adequadamente formado, bem
informado e bem integrado a nível
operacional com outros elementos
do sistema de monitorização,
controlo e vigilância (MCS).

QUEM PARTICIPA?
• Os quadros superiores do sector
pesqueiro.
• Os funcionários do MCS, incluindo os
inspectores das pescas.
• Os funcionários de outras instituições
relacionadas com a implementação
das PSM.

DESAFIOS
• A capacidade necessária para
implementar o PSMA deve estar
adaptada ao contexto específico
do país e vinculados às normas
nacionais em vigor.
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MEDIDAS NECESSÁRIAS
É necessária capacidade para uma
variedade de elementos, incluindo
a recolha e partilha de informações,
o cruzamento de informações e a
inspecção de embarcações. As
inspecções de embarcações constituem
o ponto fulcral do sucesso das medidas
do Estado do porto (PSM) e são um
domínio onde é necessário melhorar a
capacidade. Muitas vezes são realizadas
inspecções portuárias que não
identificam capturas ilegais, documentos
falsos e outras irregularidades
relacionadas com a embarcação ou a
captura, possibilitando a introdução
de capturas ilegais nos mercados e a
classificação errada dos operadores
ilegais como sendo lícitos.

• O desenvolvimento de competências
dos recursos humanos é um processo
moroso, que tem mais sucesso
através da combinação de formação
em contexto de trabalho e formação
em sala de aula.

VANTAGENS		

• É necessária a existência de tecnologia
e equipamento de monitorização
para a realização das verificações de
diligência devida às embarcações e
aos respectivos operadores.

• Os modelos de comportamento
positivos e o apoio especializado
irão contribuir para gerar uma maior
consciência dos procedimentos
correctos e aumentar a confiança
para agir de forma correcta.

• A corrupção pode estar enraizada e
ser sistemica.

• A formação e o apoio beneficiarão
todos os aspectos do MCS das
pescas e da actividade de aplicação
da lei.

CRIAÇÃO DE MELHORES
SISTEMAS DE PRÁTICAS E
PROCEDIMENTOS
São necessários instrumentos,
mecanismos e procedimentos
que permitam às autoridades
executar o seu trabalho. Estes
podem tão simples como listas
de verificação ou tão complexos
como um sistema integrado de
bases de dados. Cada país deverá
realizar uma análise das lacunas
existentes para identificar os
instrumentos e os mecanismos já
em vigor, o que está a funcionar
e o que pode ser melhorado e
desenvolvido.

MEDIDAS NECESSÁRIAS
Será necessário um mecanismo de partilha de informação a nível nacional para
ligar as várias instituições e parceiros nacionais e permitir uma rápida troca de
informações sobre as embarcações de pesca e as inspecções.
A definição de procedimentos operacionais normalizados (PON), com base
nas orientações da FAO, para prestar apoio nas seguintes situações:
• Tomada de decisões sobre o nível de
risco de uma embarcação de pesca.
• Procedimentos aplicáveis às
inspecções.

• Medidas necessárias na sequência
de inspecções conducentes à
instauração de processos.

• Partilha e gestão de informação.

QUEM PARTICIPA?

DESAFIOS

VANTAGENS		

• Os quadros superiores do sector
pesqueiro.

• É necessária supervisão para garantir
o cumprimento dos procedimentos.

• Os funcionários do MCS, incluindo
os inspectores das pescas.

• A resistência a novos procedimentos
pode prejudicar os esforços para a
implementação do PSMA.

• A normalização de relatórios e da
troca de informações melhorará a
informação a nível portuário sobre
a actividade das embarcações e os
desembarques de pescado.

• Agências relacionadas com as PSM.

• Os procedimentos estabelecidos
reduzem a possibilidade de erros.
• Os procedimentos de avaliação de
risco formalizados asseguram uma
correcta orientação dos esforços.
• A transparência dos sistemas reduz
as oportunidades de corrupção.
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COOPERAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
COOPERAÇÃO ENTRE
AGÊNCIAS NACIONAIS
A cooperação entre agências é um
elemento essencial para a aplicação
das PSM. A cooperação sistemática
entre agências resultará no reforço
da instauração de processos aos
operadores ilegais de pesca tanto
no que se refere à violação das leis
relativas à pesca como no tocante
a outras ilegalidades ou crimes
praticados no sector; o reforço
das acções penais aumentará
directamente a dissuasão.

MEDIDAS NECESSÁRIAS
Importa haver um processo e quadro
de consulta e coordenação entre as
agências para garantir a coordenação
dos procedimentos, acções e medidas
tomadas relativamente às embarcações
que pretendem entrar no porto ou
que estão no porto. São necessárias
acções coordenadas de recolha de
informações, partilha de informações,
inspecção e aplicação da lei entre
estas agências, assim como acções
coordenadas de partilha de informações
com agências externas.

QUEM PARTICIPA?

DESAFIOS

VANTAGENS

Para além das instituições competentes
em pesca, as instituições nacionais que
implementam as PSM podem incluir:

• As agências nacionais têm
frequentemente agendas e
prioridades divergentes e, por
vezes, concorrentes. A criação de
um clima de confiança, compreensão
e comunicação eficaz requer tempo
e esforço. Os funcionários das
administrações das pescas podem
não estar adequadamente
mandatados para conduzir a
coordenação das agências.

• Melhoria da identificação da
actividade de pesca ilegal.

• Autoridades portuárias
• Autoridades marítimas e dos
transportes
• Autoridades sanitárias
• Autoridades aduaneiras
• Autoridades responsáveis pela
imigração
• Autoridades policiais e de defesa
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• Medidas de aplicação da lei eficazes.
• Aumento da transparência.
• Redução de oportunidades de
corrupção.

COOPERAÇÃO REGIONAL
E INTERNACIONAL COM OS
ESTADOS DE BANDEIRA E OS
ESTADOS DO PORTO
É necessária a cooperação com
outros Estados para que seja
possível efectuar o cruzamento de
informações sobre embarcações e
para que os outros portos possam
ser informados para recusarem,
também, a entrada de embarcações
que transportam peixe capturado
ilegalmente ou conhecidas por
praticar actividades de
pesca ilegal.

MEDIDAS NECESSÁRIAS
• Identificação dos contactos
fundamentais com os Estados
de bandeira e Estados do porto
prioritários.
• Desenvolvimento de um meio
sistemático para comunicar e
cooperar com Estados de bandeira
e Estados do porto importantes.
• Participação das organizações
regionais de gestão das pescas
com vista a estabelecer e apoiar
a comunicação.
• Definição de um sistema de alerta
regional entre os portos.

QUEM PARTICIPA?

DESAFIOS

VANTAGENS

• Os principais Estados de bandeira
dos países com actividade de pesca
longínqua.

• A falta de entendimento e de
sensibilização quanto às necessidades
pode resultar em taxas de resposta
morosas ou deficitárias.

• Respostas mais céleres às solicitações
em matéria de informação.

• Os principais Estados de bandeira de
navios frigoríficos e embarcações de
apoio às frotas de pesca.
• Os Estados de bandeira e de porto
regionais e os organismos regionais
de pescas.

• As barreiras de lingua podem
dificultar a comunicação.
• Alterações de recursos humanos
podem resultar na perda de
contactos e causar descontinuidades
na cooperação.
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• Melhorias na verificação das
informações da identidade da
embarcação e respectivas
autorizações.
• Uma melhor avaliação dos riscos e
uma inspecção das embarcações
melhor direccionada.
• Aumento da transparência e
redução da corrupção.
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O PSMA REPRESENTA UMA
EVOLUÇÃO INTERNACIONAL
SIGNIFICATIVA NOS ESFORÇOS
GLOBAIS PARA PÔR TERMO
À PESCA ILEGAL E REFORÇAR
A GESTÃO E A GOVERNAÇÃO
DAS PESCAS.

14 /

As informações recolhidas no porto permitem tornar as actividades de monitorização
e de controlo no mar mais direccionadas e eficazes. As inspecções completas, conforme
exigido pelo PSMA, ajudam a avaliar o risco de envolvimento das embarcações em
actividades de pesca INN e, posteriormente, a empreender medidas complementares
nas zonas onde o risco é considerado mais elevado, poupando tempo e recursos e
permitindo um maior sucesso das acções com vista à aplicação da lei.
O PSMA pode ser utilizado para proibir
a entrada no porto ou a utilização do
porto por embarcações suspeitas de
praticar actividades de pesca INN ou
actividades conexas.
A organização Stop Illegal Fishing,
com o apoio da Agência Alemã de
Cooperação Internacional (GIZ) e
do Ministério Federal Alemão para
a Cooperação Económica e o
Desenvolvimento (BMZ), está a
implementar a iniciativa: «Apoiar a
implementação do Acordo sobre
medidas dos Estados do porto (PSMA)
em determinados países africanos»,
conhecido como PSM-SIF. Ao longo de
quase quatro anos, a organização Stop
Illegal Fishing irá trabalhar no sentido
de implementar medidas do Estado
do porto pluridisciplinares para pôr
termo à entrada de pescado capturado
ilegalmente e de operadores ilegais nos
portos africanos, a fim de promover
um ambiente legítimo e equitativo para
todos os pescadores e as suas
comunidades.

A organização Stop Illegal Fishing
está a trabalhar em cooperação e
coordenação com a FAO para
desenvolver e implementar estratégias
e planos de acção nacionais para aplicar
o PSMA e os instrumentos conexos,
no intuito de pôr termo à pesca INN.
A organização Stop Illegal Fishing
estabeleceu parcerias com países
seleccionados para apoiar a
implementação dos planos de acção
e para o reforço das capacidades
nacionais para a implementação
das PSM.
O trabalho em estreita cooperação
com o Grupo de Trabalho FISH-i
África e o Grupo de Trabalho da África
Ocidental permitirá a partilha a nível
regional de experiências, instrumentos
e lições aprendidas. Tal ajudará a
identificar e a superar os grandes
desafios comuns enfrentados pelos
inspectores das pescas que trabalham
no terreno para pôr termo à
pesca ilegal.

MANTER OS PORTOS AFRICANOS LIVRES DE CAPTURAS ILEGAIS

/ 15

Facebook.com/stopillegalfishing

Twitter.com/S_I_F

PSM-SIF01/11-2019-PT

A organização Stop Illegal Fishing colabora com os Estados do porto, costeiros e de bandeira a nível prático e político
para apoiar a adopção e a implementação eficaz do PSMA. Para obter mais informações sobre a organização Stop Illegal
Fishing e as Medidas do Estado do porto, visite:
www.stopillegalfishing.org

