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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO 

CONSELHO 

Consulta sobre as possibilidades de pesca para 2016 

no âmbito da política comum das pescas 

INTRODUÇÃO 

 

A presente comunicação estabelece os princípios que irão reger as propostas da Comissão 

para as possibilidades de pesca em 2016. Os Estados-Membros, os conselhos consultivos, as 

partes interessadas e o público são convidados a refletir sobre as orientações políticas 

definidas na presente comunicação e a apresentar recomendações e sugestões à Comissão até 

1 de outubro de 2015. 

A fixação das possibilidades de pesca para 2016 será regida pelos objetivos da nova política 

comum das pescas (PCP), nomeadamente o de reduzir, tão rapidamente quanto possível, o 

impacto das frotas de pesca nas unidades populacionais (mortalidade por pesca) aos níveis 

necessários para reconstituir níveis de biomassa suscetíveis de produzir o rendimento máximo 

sustentável (MSY). Tal irá contribuir para atingir o bom estado ambiental nos mares europeus 

até 2020
1
 e para a redução do impacto das atividades de pesca no ecossistema marinho. A 

Comissão baseará as suas propostas relativas às possibilidades de pesca nos pareceres 

biológicos disponíveis
2
. Nos casos em que estes não existam, a Comissão seguirá a 

abordagem de precaução em conformidade com os objetivos da PCP. 

 

2016 é o ano da entrada em vigor da obrigação de desembarque para as pescarias demersais 

no mar do Norte e nas águas atlânticas da União Europeia (UE), sujeitando uma parte 

importante da frota da UE no Atlântico Nordeste à obrigação de alar, manter a bordo e 

desembarcar todas as capturas. As possibilidades de pesca para as unidades populacionais 

abrangidas pela obrigação de desembarque devem ser fixadas tendo em conta as capturas e 

não os desembarques, com base em pareceres biológicos e de modo a não comprometer o 

objetivo de MSY nem aumentar a mortalidade por pesca.  

 

A sobrepesca é frequente no Mediterrâneo e no mar Negro. Para pôr termo a esta situação, a 

Comissão está a diligenciar ativamente no sentido de promover um melhor conhecimento dos 

recursos e das medidas de gestão, tanto junto dos Estados-Membros e das partes interessadas 

como a nível internacional. 

 

Nos termos do artigo 50.º do Regulamento PCP, a Comissão é obrigada a apresentar um 

relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os progressos para a obtenção do 

MSY e sobre a situação das unidades populacionais de peixes. A presente comunicação faz o 

ponto da situação no que toca aos progressos realizados. 

 

 

                                                            
1 Conforme exigido na Diretiva 2008/56/CE, de 25 de junho de 2008 - Diretiva-Quadro Estratégia Marinha. 

2 Do CIEM e, se for caso disso, do CCTEP e do CEA (Comité Científico Consultivo da CGPM). 
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MSY E INTERAÇÃO COM OS PLANOS PLURIANUAIS 

 

Após a reforma da PCP, foi criado um grupo de trabalho para sair do impasse 

interinstitucional sobre os planos plurianuais. Esse grupo concluiu os seus trabalhos em abril 

de 2014, tendo estabelecido um quadro para facilitar a elaboração e a introdução de planos 

plurianuais no âmbito da PCP. A nova geração de planos plurianuais deve incluir objetivos de 

MSY (com prazos) para as unidades populacionais que definem a pescaria.  Os planos podem, 

além disso, introduzir intervalos de taxas de exploração (mortalidade por pesca) considerados 

compatíveis com o MSY. 

 

Com base nas conclusões do grupo de trabalho, a Comissão apresentou uma proposta de plano 

plurianual para as pescarias do mar Báltico
3
 que inclui propostas de valores-alvo e prazos para 

a obtenção do MSY. Outras propostas, relativas a planos para as pescarias mistas demersais 

para, respetivamente, o mar do Norte e as águas ocidentais, estão em discussão com as partes 

interessadas. Está em estudo um plano plurianual para as pescarias pelágicas no Atlântico. Na 

preparação das suas propostas para estes planos, a Comissão solicitou ao Conselho 

Internacional de Exploração do Mar (CIEM) que fornecesse intervalos MSY para as unidades 

populacionais cujas possibilidades de pesca são fixadas pelo Conselho, para utilização na 

gestão das pescarias mistas sujeitas a planos. O CIEM forneceu esses intervalos para um 

grande número de unidades populacionais
4
.  

 

A Comissão está especialmente preocupada com a situação no Mediterrâneo. São necessárias 

medidas concretas para obter o MSY. A Comissão tenciona corrigir esta situação, começando 

pelas unidades populacionais exploradas (quase) exclusivamente pelas frotas da UE. Em 

2015/2016, a Comissão pretende propor para o Mediterrâneo planos plurianuais da UE, com 

prazos definidos, em consonância com o objetivo de MSY: um plano para o biqueirão e a 

sardinha no norte do Adriático e outro para as espécies demersais no noroeste do 

Mediterrâneo. Os debates com os Estados-Membros e as partes interessadas sobre outros 

planos plurianuais da UE já começaram (por exemplo, espécies demersais no mar Adriático e 

pequenos pelágicos no noroeste do Mediterrâneo). A Comissão analisou igualmente os planos 

nacionais de gestão
5
 para determinar se refletem adequadamente o objetivo de MSY. Cerca de 

metade desses planos, principalmente os adotados em 2013 e 2014, baseiam-se num objetivo 

MSY (aproximativo). Os que não dispõem de parâmetro MSY foram adotados essencialmente 

com base na abordagem de precaução. A Comissão solicitará ao Comité Científico, Técnico e 

Económico das Pescas (CCTEP) que proceda a uma análise e apresente, com caráter 

prioritário, as estimativas do MSY para todas as unidades populacionais conhecidas. Em 

seguida, permanecerá em contacto com os Estados-Membros em causa no intuito de assegurar 

a rápida adaptação dos planos nacionais de gestão, sempre que necessário (a fim de integrar o 

objetivo de MSY associado a um prazo).   

 

Para as unidades populacionais partilhadas com países terceiros (por exemplo, unidades 

populacionais demersais no estreito da Sicília e unidades populacionais de pequenos pelágicos 

e de espécies demersais nos mares Egeu e Jónico), a Comissão irá promover medidas 

adequadas a nível da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM). 
                                                            
3 COM(2104) 614 final, de 6 de outubro de 2014. 
4 Pedido de parecer especial do CIEM, de 31 de março de 2015. 

5 Adotados nos termos do artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1967/2006. 
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Relativamente ao mar Negro, a Comissão continua a trabalhar com os Estados-Membros em 

causa e no âmbito da CGPM com vista à elaboração de medidas destinadas a resolver o 

problema da pesca geralmente não declarada de peixes-chatos (pregado). 

 

PROPOSTAS RELATIVAS AOS TOTAIS ADMISSÍVEIS DE CAPTURAS (TAC) 

PARA 2016 

 

Unidades populacionais com avaliação do MSY 

 

Para as propostas de TAC para 2016, a Comissão tenciona continuar a utilizar os valores em 

pontos disponíveis para o MSY, aos quais continuará a fazer referência até que novos planos 

plurianuais sejam adotados e entrem em vigor. 

 

O Conselho obteve  progressos significativos no tocante à fixação dos TAC em conformidade 

com o MSY (em 2015 foram 36 os fixados desta forma, contra 5 em 2009),  o que contribuiu 

para aumentar o número de unidades populacionais que são capturadas a níveis compatíveis 

com o MSY (26 em 2015). É de assinalar o exemplo do mar Báltico, para o qual recentemente 

o Conselho passou a fixar os TAC em conformidade com o MSY, o que permitiu aumentar de 

0 para 3  (num total de 6 unidades populacionais para as quais há avaliações MSY) o número 

de unidades populacionais capturadas ao nível MSY.   

 

É necessário prosseguir nesta via em 2016 e 2017 e criar as condições para obter o MSY o 

mais rapidamente possível, até 2020 o mais tardar. Por conseguinte, a Comissão pretende 

propor TAC que permitam obter o MSY em 2016. Só no caso de tal implicar grandes 

reduções anuais das possibilidades de pesca suscetíveis de colocar gravemente em risco a 

sustentabilidade social e económica das frotas envolvidas, seria aceitável adiar o prazo de 

2016 (mas não para depois de 2020), optando-se por uma redução mais progressiva das 

possibilidades de pesca para alcançar o MSY.  

 

A Comissão continua a seguir a evolução do estado das unidades populacionais em todas as 

bacias marítimas da UE, dando especial atenção às unidades populacionais que ainda não são 

capturadas de acordo com o MSY, e analisa a evolução destas unidades populacionais para 

que o MSY seja alcançado dentro do prazo fixado. A introdução de práticas de pesca mais 

seletivas pode facilitar este processo. 

 

Sempre que os planos plurianuais existentes sejam compatíveis com o MSY, convém 

aplicá-los. No caso de esses planos deixarem de ser compatíveis com a PCP (por exemplo, por 

preverem um objetivo que não o MSY ou por esse objetivo ter sido atingido), a Comissão 

tenciona adotar propostas de TAC com base no MSY.   

 

Para as unidades populacionais (para as quais se dispõe de avaliações MSY) partilhadas com 

países terceiros, a Comissão pretende chegar a acordo sobre a mesma abordagem com os seus 

parceiros. Relativamente às unidades populacionais geridas no quadro de organizações 

regionais de gestão das pescas (ORGP), a Comissão pretende seguir a abordagem estabelecida 

pelo Conselho nas pertinentes diretrizes de negociação, de acordo com a qual devem ser 

seguidas as mesmas normas e princípios da UE, e promover, se for caso disso, uma estreita 

cooperação com as convenções marinhas regionais para melhorar os dados e pareceres 

científicos. 
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Outras unidades populacionais 

 

A Comissão tomará em consideração parâmetros aproximativos para as unidades 

populacionais relativamente às quais não se dispõe de estimativas e avaliações MSY. As 

propostas relativas aos TAC basear-se-ão nos pareceres biológicos disponíveis, sem 

comprometer as necessidades de conservação das unidades populacionais. Foram 

identificados os seguintes casos. 

 

Unidades populacionais relativamente às quais se dispõe de dados que permitem determinar 

aproximações do MSY 

 

Relativamente a estas unidades populacionais, para as quais existem dados abundantes e que 

foram objeto de uma avaliação analítica e de previsões das tendências, dispõe-se em geral de 

um MSY aproximativo e de pareceres quantitativos sobre as capturas. A abordagem da 

Comissão para a apresentação de propostas de TAC será semelhante à adotada para as 

unidades populacionais para as quais há uma avaliação completa do MSY. 

 

Unidades populacionais relativamente às quais existem tendências baseadas em cruzeiros de 

investigação ou em séries cronológicas de capturas que permitem elaborar aproximações do 

MSY 

 

Na ausência de uma avaliação do MSY, o parecer é de tipo quantitativo, sendo propostos 

limites de captura. A Comissão tenciona utilizar o parecer do CIEM sobre estas unidades 

populacionais e considerar as situações caso a caso, tendo em conta a abordagem de 

precaução. 

 

Unidades populacionais relativamente às quais se presume uma situação de estabilidade 

 

O Conselho e a Comissão concordaram em anos anteriores em manter inalterados os TAC 

para 26 unidades populacionais, a menos que os pareceres biológicos requeiram um 

ajustamento.  Em geral, trata-se de unidades populacionais exploradas apenas como capturas 

acessórias, com baixos níveis de utilização das quotas e reduzida importância económica, 

sobre cujo estado as informações são limitadas. A Comissão tenciona prosseguir esta 

abordagem, tendo em conta eventuais indicações do CIEM no sentido de uma revisão. 

 

Unidades populacionais para as quais não se dispõe de pareceres biológicos 

 

Na ausência de parecer biológico, deve seguir-se a abordagem de precaução de forma 

sistemática, predefinida e transparente, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento PCP. O CIEM está a trabalhar no sentido de desenvolver instrumentos que 

permitam colmatar as lacunas existentes. 

 

TAC e obrigação de desembarcar todas as capturas 

 

Em 2016, entrará em vigor a obrigação de desembarque no que respeita a determinadas 

pescarias demersais no mar do Norte e nas águas do noroeste e sudoeste do Atlântico. Essa 

obrigação aplicar-se-á pela primeira vez a um número considerável de pescadores.   

 

Os Estados-Membros estão a cooperar a nível regional para dar cumprimento à obrigação de 

desembarque, elaborando recomendações comuns regionais sobre um plano de devoluções 
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(que podem posteriormente ser transpostas, em condições definidas, para regulamentos da 

Comissão aplicáveis a todos os navios em causa). Em relação à obrigação de desembarque 

para 2015, os Estados-Membros dispõe de maior liberdade no que respeita à introdução 

progressiva da obrigação de desembarque (a partir de 2016 para as espécies que definem a 

pescaria, até ao final de 2018 para as outras espécies da pescaria). 

 

Para as pescarias em causa, a fixação dos TAC deve ter em conta a evolução no sentido de 

refletir as capturas, em vez dos desembarques. Na prática, o parecer do CIEM deve basear-se 

nas capturas (incluindo as capturas que anteriormente eram objeto de devolução e que têm 

agora de ser desembarcadas) e já não nos desembarques.  

 

Os ajustamentos dos TAC fazem parte do pacote global de medidas destinadas a pôr em 

prática a obrigação de desembarque nas pescarias identificadas. Em especial, as disposições 

do plano de devoluções aplicável podem refletir-se na necessidade e na importância desses 

ajustamentos. Por exemplo, a introdução de uma disposição de minimis numa pescaria pode 

diminuir a necessidade de ajustamentos dos TAC. A melhoria da gestão das quotas a nível 

nacional (incluindo estratégias adequadas de transferência de quotas) e o recurso à 

flexibilidade  interespécies podem também afetar os ajustamentos dos TAC.  Nas propostas de 

ajustamento dos TAC, a Comissão terá em conta, caso a caso, estes elementos.    

 

Os dados sobre as devoluções nem sempre são completos e pode não ser possível ao CIEM 

apresentar um parecer sobre valores específicos. Nessas situações, em vez de introduzir 

critérios de intervenção mecânica (como um limite máximo fixo para os ajustamentos dos 

TAC), a Comissão solicita ao CIEM que avalie, tanto quanto possível, o total histórico das 

extrações, introduza novos dados disponíveis (validados) e proceda a extrapolações sempre 

que tal seja necessário e aceitável do ponto de vista metodológico.  

  

A Comissão tenciona propor ajustamentos dos TAC para as unidades populacionais 

abrangidas pela obrigação de desembarque em 2016. Nos casos em que capturas de uma 

unidade populacional tenham de ser desembarcadas quando efetuadas em pescarias sujeitas à 

obrigação de desembarque em 2016, mas possam continuar a ser objeto de devolução (quando 

efetuadas em pescarias em que essa obrigação se aplicará entre 2017 e 2019), a Comissão 

tenciona propor ajustamentos dos TAC se a maioria das capturas da unidade populacional 

estiver sujeita à obrigação de desembarque. Não é necessário proceder, em 2016, a 

ajustamentos dos TAC de unidades populacionais para as quais a obrigação de desembarque 

só entra em vigor em anos posteriores.  

 

No caso de estarem previstos para unidades populacionais geridas conjuntamente com 

parceiros internacionais (países terceiros, ORGP), os ajustamentos dos TAC são objeto de 

consultas e negociações com esses parceiros. 

 

Foi solicitado ao CIEM que, na medida do possível, incluísse os dados disponíveis sobre as 

devoluções nas avaliações das unidades populacionais e previsões de capturas relevantes. O 

CIEM utilizará os dados validados. No entanto, a avaliação da situação (para a qual se 

justificam ajustamentos do TAC) só pode ser concluída depois de elaboradas e apresentadas à 

Comissão as recomendações comuns relativas aos planos de devoluções. 

 

De um modo geral, os ajustamentos dos TAC devem permanecer compatíveis com a obtenção 

do MSY e não devem aumentar as taxas de mortalidade por pesca. 
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EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS UNIDADES POPULACIONAIS 

Progressos no sentido da obtenção do MSY 

A presente comunicação é a décima declaração estratégica anual sobre as possibilidades de 

pesca. 2006, ano da primeira comunicação da Comissão, foi igualmente o ano em que a 

Comissão anunciou, pela primeira vez, a sua intenção de introduzir o MSY para a fixação dos 

TAC
6
.  

 

Para dar resposta à obrigação de apresentação de relatórios (artigo 50.º do Regulamento PCP), 

a Comissão solicitou ao CCTEP que desenvolvesse um novo método para comunicar os 

progressos alcançados com vista à obtenção do MSY
7
. O novo método permite aferir os 

progressos com base em séries cronológicas, dá indicações sobre o número de unidades 

populacionais capturadas de forma compatível com o MSY e sobre parâmetros pertinentes da 

biomassa e engloba mais unidades populacionais do que as cobertas pelas últimas séries 

cronológicas. Para evitar qualquer confusão, as séries cronológicas anteriores deixaram de ser 

atualizadas
8
. O anexo I apresenta uma primeira visão geral realizada com base no novo 

método.  

 

Não estão atualmente disponíveis estimativas comparáveis para o Mediterrâneo.  A Comissão 

prossegue os seus trabalhos neste domínio com o CCTEP e prevê melhoramentos, 

nomeadamente no respeitante à introdução de estimativas do MSY num futuro próximo. 

 

Avaliação regional 

 

Em geral, desde 2006 tem-se registado progressos no sentido da obtenção do MSY (pesca 

exercida a níveis correspondentes ou inferiores ao MSY) em todas as zonas do Atlântico 

Nordeste, mar do Norte e mar Báltico. Apresentam-se a seguir alguns dos principais 

elementos que caracterizam a evolução da situação entre 2006 e 2014 nas águas em causa: 

 

 O número de unidades populacionais capturadas a um nível compatível com o MSY 

aumentou de 2 para 26
9
; 

 O número de unidades populacionais dentro de limites biológicos seguros aumentou de 11 

para 21; 

 O número de unidades populacionais para as quais estão disponíveis pareceres 

quantitativos sobre as capturas aumentou de 59 para 72. 

Atualmente, em média, muitas importantes unidades populacionais pelágicas e unidades 

populacionais do mar do Norte e do mar Báltico estão próximas dos níveis MSY, ao passo 

que se registaram menos progressos nas pescarias demersais nas águas ocidentais da UE (ver 

                                                            
6 COM(2006) 360 final. 
7 Reporting needs under the new CFP (CCTEP- 14-23), dezembro de 2014. 
8 As séries cronológicas anteriores podem ser consultadas na comunicação de 2014, COM(2014) 388 final.   

9 Dados utilizados entre 2002 e 2015. 
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anexo I, quadro 3
10

). Tal pode estar ligado ao facto de, em algumas bacias marítimas, os TAC 

serem sistematicamente fixados a níveis superiores aos propostos. O novo método de 

elaboração de relatórios parece também indicar uma desaceleração da tendência para fortes 

progressos.  

No Mediterrâneo e no mar Negro, as unidades populacionais são largamente sobreexploradas 

e/ou encontram-se em mau estado, nomeadamente as capturadas, principal ou exclusivamente, 

por operadores da UE.  

 

Mediterrâneo e mar Negro 

No Mediterrâneo, determinadas unidades populacionais são exploradas essencialmente por 

navios de pesca da UE, enquanto outras são exploradas conjuntamente com países terceiros. 

De modo geral, de entre todas as unidades populacionais avaliadas no Mediterrâneo e no mar 

Negro (unidades populacionais da UE e partilhadas), apenas 8,6 % são exploradas a níveis 

compatíveis com o MSY (anexo II). Apesar das recentes melhorias, o número de unidades 

populacionais cujo estado não se conhece continua a ser elevado. A Comissão está a trabalhar 

no sentido de melhorar a recolha de dados para todas as unidades populacionais pertinentes, 

tendo solicitado ao CCTEP a emissão de pareceres sobre novas unidades populacionais.  

As unidades populacionais de peixes da UE evoluem principalmente no noroeste do 

Mediterrâneo (norte de Espanha, ilhas Baleares, golfo do Leão, Córsega e Sardenha, mar da 

Ligúria e mar Tirreno) e na zona central do Mediterrâneo (Adriático setentrional). Com base 

em dados de 2013, 96 % das unidades populacionais de peixes da UE são exploradas a níveis 

acima do MSY
11

. Para unidades populacionais como a pescada, o salmonete, o tamboril-

sovaco-preto e o verdinho, as atuais taxas de mortalidade por pesca são mais de seis vezes 

superiores ao MSY. Só 4 % das unidades populacionais de peixes da UE são exploradas a 

níveis próximos do MSY
12

.  

As unidades populacionais partilhadas com países terceiros evoluem principalmente no 

Mediterrâneo ocidental (mar de Alborán e costa da Argélia), central  (estreito da Sicília,  

Malta, Adriático meridional e mar Jónico) e oriental (mar Egeu, Creta e Chipre, mar 

Levantino) e no mar Negro. Com base em dados de 2013, 91 % destas unidades populacionais 

são exploradas a níveis muito acima do MSY
13

  e só 9 % são exploradas a níveis próximos do 

                                                            
10 Com base no relatório do CCTEP «Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy» (CCTEP- 

15-04) - JRC scientific and policy reports, 2015. 

11 Com uma relação média entre o nível de pesca atual e o nível de pesca compatível com o MSY de 

Fcurr/Fmsy=3,32. 

12 Uma unidade populacional de sardinha (no sul da Sicília) e uma unidade populacional de gamba-branca (no 

mar da Ligúria e no mar Tirreno setentrional). 

13 Com uma relação média entre o nível de pesca atual e o nível de pesca compatível com o MSY de 

Fcurr/Fmsy=2,42. 
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MSY
14

.   Tanto ao nível internacional como ao nível da UE estão a ser elaboradas medidas 

concretas para atingir os objetivos MSY. 

Em parte devido à partilha de unidades populacionais com países terceiros, no mar Negro 

persistem problemas de governação e gestão dos recursos. A Comissão colabora com os 

Estados-Membros e a CGPM para melhorar a situação.  

Mar Báltico 

Determinadas medidas adotadas nos últimos anos para a fixação das possibilidades de pesca 

permitiram melhorar radicalmente a situação das unidades populacionais:  se em 2006 

nenhuma unidade populacional foi capturada de forma compatível com o MSY, este ano os 

TAC para as unidades populacionais de arenque (4) e de espadilha (1) foram fixados a níveis 

compatíveis com o MSY. As possibilidades de pesca para o bacalhau ocidental foram fixadas 

de forma a obter o MSY até 2016 (em duas fases iguais). Para outras unidades populacionais, 

os TAC seguem a abordagem de precaução (solha e bacalhau ocidental no caso de não se 

dispor de pareceres biológicos) ou o plano de gestão proposto correspondente (salmão).  

Mar do Norte, Skagerrak e Kattegat 

As unidades populacionais demersais de escamudo, solha e arinca estão a ser pescadas a 

níveis compatíveis com o MSY, do mesmo modo que o lagostim no Skagerrak, Fladen 

Ground, Firth of Forth e Moray Firth. O linguado do mar do Norte é pescado precisamente ao 

nível do MSY.  Todas as outras unidades populacionais estão a ser pescadas acima dos níveis 

MSY, ou não se dispõe de avaliações completas para elas.   

A mortalidade por pesca do bacalhau do mar do Norte foi reduzida (mas ainda é superior ao 

MSY); a abundância da unidade populacional está a aumentar, mas está apenas ligeiramente 

acima dos valores-limite de biomassa (e longe do nível de precaução). As taxas de devolução 

baixaram, mas continuam a representar cerca de 25% dos desembarques. No Kattegat e 

Skagerrak, as unidades populacionais de bacalhau (Kattegat) e de linguado encontram-se a 

níveis muito baixos, podendo ser necessárias outras medidas para limitar as possibilidades de 

pesca.  

Unidades populacionais pelágicas do Atlântico Nordeste 

A maior parte das unidades populacionais de arenque (mar do Norte, oeste da Escócia, mar da 

Irlanda e mar Céltico) são pescadas a níveis compatíveis com o MSY. Para estas unidades 

populacionais os TAC para 2015 foram fixados em conformidade com o MSY. A situação é 

também positiva para o carapau do sul e em 2015 os TAC continuavam a permitir a pesca a 

níveis compatíveis com o MSY. A situação melhorou para certas unidades populacionais, 

como o carapau ocidental, que foi pescado acima dos níveis MSY, mas cujo TAC para 2015 

está em conformidade com o MSY. O arenque é pescado acima dos níveis MSY a noroeste da 

Irlanda e há indicações de que o carapau está a ser pescado acima do MSY no mar do Norte e 

no canal da Mancha oriental.  

Com base no recente acordo para a gestão sustentável da sarda celebrado entre as Ilhas Faroé, 

a Noruega e a União Europeia, defendeu esta a adoção de um TAC para 2015 compatível com 

o MSY; contudo a Noruega não concordou com um TAC inferior ao índice FPA (mortalidade 

                                                            
14 Duas unidades populacionais de sardinha (norte e sul do mar de Alborán), uma de espadilha (mar Negro) e 

uma de lagostim (sul da Sicília e Malta). 
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por pesca ao nível da abordagem de precaução).  Para as unidades populacionais de verdinho, 

os Estados costeiros concordaram com TAC inferiores ao MSY, mas não se chegou a acordo 

sobre novas modalidades de repartição das quotas.  Posteriormente, a UE fixou a sua quota do 

TAC de 2015 com base num valor hipotético inferior ao MSY e na sua quota de 2014 para 

esta unidade populacional. 

Zona ibero-atlântica e golfo da Biscaia 

A unidade populacional de pescada do sul continua a crescer, mas ainda é explorada a um 

nível superior ao MSY, tal como a unidade populacional de areeiro.  O tamboril do sul está 

em bom estado e é pescado de forma sustentável. As unidades populacionais de lagostim (no 

mar Cantábrico e a norte da Península Ibérica) ainda estão depauperadas, em contraste com a 

unidade populacional do sul, cuja abundância está estável ou em crescimento.  

O biqueirão do golfo da Biscaia é pescado de modo sustentável; a sua abundancia está acima 

da média recente e a sua capacidade de reprodução é óptima. A mortalidade por pesca do 

linguado aumentou recentemente, pelo que  foram acordadas com os Estados-Membros em 

causa medidas suplementares de controlo. De um modo geral, no que respeita às unidades 

populacionais que evoluem no golfo da Biscaia e nas águas ibero-atlânticas, o número de 

avaliações disponíveis é limitado. 

Oeste da Escócia, mar da Irlanda e mar Céltico 

As unidades populacionais de arinca a oeste da Escócia e no mar da Irlanda dão sinais de 

melhoramento, mas as de bacalhau e de badejo mantêm-se em níveis baixos, com taxas de 

mortalidade por pesca e de devoluções elevadas.  Os Estados-Membros e o setor colaboram 

na elaboração de medidas técnicas destinadas a reduzir a mortalidade do bacalhau e evitar 

capturas indesejadas (por exemplo, no mar da Irlanda), e está em curso uma análise 

aprofundada da situação.  Para várias unidades populacionais não há avaliação analítica 

(limitações de dados ou capturas reduzidas) e são necessários esforços suplementares para 

melhorar os dados. 

No mar Céltico, os efeitos de recentes recrutamentos elevados de juvenis atenuaram-se, pelo 

que possibilidades de pesca foram reduzidas.  Os pareceres MSY (pela primeira vez em 2014) 

para o bacalhau e o badejo estão na origem de uma redução substancial das possibilidades de 

pesca. No que toca à arinca, verificou-se um período de baixo recrutamento e a prática das 

devoluções é considerada um problema.  A Comissão alterou o regulamento de execução de 

2012 (sobre a utilização de um pano de malha quadrada para certas frotas que capturam peixe 

branco no mar Céltico), a fim de aumentar a seletividade e reduzir as devoluções. A maior 

parte das unidades populacionais de lagostim são agora objeto de um parecer biológico 

baseado na abordagem do MSY. A pesca do lagostim  do banco de Porcupine continua a ser 

gerida através de um sub-TAC e de um encerramento sazonal. 

Várias unidades populacionais, como o linguado no canal da Mancha ocidental, o bacalhau no 

mar da Irlanda e o lagostim em partes da zona IX, apresentam níveis preocupantemente 

baixos.   

Robalo do Atlântico 

A unidade populacional de robalo do Atlântico (que evolui no sul do mar do Norte e no canal 

da Mancha para o mar Céltico e o Atlântico) encontra-se numa situação muito depauperada. A 

Comissão, com as suas medidas de emergência, de janeiro de 2015, para proteger as 

concentrações de populações reprodutoras, instituiu o encerramento da pesca do robalo com 

redes de arrasto pelágico e o Conselho fixou limites para a pesca recreativa em todas as águas 

da UE. Em 2015,  a Comissão  propôs medidas suplementares de gestão (limites de captura 
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mensais para várias pescarias com impacto no robalo e aumento da malhagem). A Comissão 

irá propor medidas para uma gestão sustentável da unidade populacional de robalo no 

contexto de uma proposta relativa a um plano plurianual para as águas ocidentais. 

Espécies de profundidade 

As possibilidades de pesca para as espécies de profundidade são fixadas no âmbito de um 

ciclo bienal, estando o próximo parecer do CIEM previsto para 2016 (TAC para 2017 e 2018). 

A Comissão segue atentamente os compromissos assumidos pelos Estados-Membros no que 

respeita às medidas de gestão do goraz e facilitou a cooperação com países terceiros (na 

subzona CIEM IX). Tal deverá proporcionar um melhor conhecimento do estado da unidade 

populacional e do seu padrão de exploração, com vista a chegar a um acordo com países 

terceiros sobre medidas de gestão destinadas a travar o declínio e assegurar a gestão 

sustentável desta unidade populacional.  

Desempenho económico das frotas e MSY 

Uma atividade da pesca a níveis compatíveis com o MSY permitiria reconstituir as unidades 

populacionais a níveis suscetíveis de proporcionar rendimentos elevados. Exemplo notável do 

aumento dos rendimentos graças a uma pesca compatível com o MSY é o caso da pesca da 

arinca no Atlântico Nordeste: entre 2008 e 2012 as frotas mais dependentes das unidades 

populacionais de arinca aumentaram significativamente a sua rendibilidade
15

, duplicando os 

seus lucros líquidos e registando um aumento do valor acrescentado bruto próximo dos 20 

milhões de EUR. O aumento dos desembarques (em peso) permitiu uma melhoria dos salários 

médios e a manutenção de postos de trabalho. As pescarias de lagostim do mar do Norte são 

também um exemplo de um melhor desempenho económico (2009-2012)
16

. Alguns exemplos 

são ilustrados nos gráficos do anexo III.    

CONCLUSÃO 

Foram realizados grandes progressos na consecução do objetivo de MSY: das 62 unidades 

populacionais para as quais o MSY foi avaliado, atualmente 32 unidades populacionais estão 

a ser pescadas a um nível compatível ou inferior ao MSY nas águas da UE no Atlântico, no 

mar do Norte e no mar Báltico.  

As atividades de pesca pelágica no Atlântico e, de um modo geral, a pesca demersal no mar 

do Norte e no mar Báltico registaram um melhoramento. Contudo, a situação em certas partes 

das águas ocidentais continua a ser motivo de preocupação.  

A Comissão continuará a seguir atentamente a evolução em todas as zonas e tenciona 

apresentar propostas de possibilidades de pesca conformes com o objetivo de obter, quanto 

antes, o MSY para todas as unidades populacionais em causa. Com o objetivo de garantir a 

maior estabilidade possível, a Comissão pretende propor TAC invariáveis para uma série de 

unidades populacionais identificadas, salvo se os pareceres apontarem para a necessidade de 

um reexame.  

A situação é muito diferente no Mediterrâneo, onde os progressos são muito lentos, tanto no 

respeitante aos conhecimentos sobre os recursos como à exploração sustentável das unidades 

populacionais. Esta situação preocupante é sensivelmente a mesma para as unidades 

                                                            
15 Apesar de um aumento de 30 % dos custos de combustível entre 2008 e 2012. 

16 Observação com base no Relatório económico anual de 2014 sobre a frota de pesca da UE (STECF-14-16). 
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populacionais exploradas exclusivamente pelas frotas dos Estados-Membros e para as 

partilhadas com países terceiros. A Comissão tenciona intensificar os esforços nas áreas onde 

os progressos são mais lentos. 

CALENDÁRIO  

O calendário de trabalho previsto é o seguinte:  

Regulamento Parecer do CIEM Proposta da Comissão Conselho 

Mar Báltico Final de maio Agosto Outubro 

Atlântico, mar do 

Norte, outras zonas 

(não pertencentes à 

UE) 

Final de junho (e 

outubro) 

Outubro Dezembro 

Mar Negro Final de outubro Novembro 
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