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As devoluções  
de pescado são 
um grande 
problema para a 
sustentabilidade 
das pescas em 
todo o mundo.  
São identificadas pela FAO 
no seu “Código de Conduta de 
Pescas Responsáveis” de 2011.

A 1 de janeiro de 2019, foi introduzida  
na Europa a Obrigação de Desembarque.   
O peixe que anteriormente era devolvido 
ao mar, por ser indesejado ou estar abaixo 
do tamanho de conservação mínimo legal, 
agora tem de ser trazido para terra.  
O projeto Minouw foca-se neste ponto, 
apoiando a eventual eliminação de fauna 
acompanhante das pescas europeias.  
Agora que a pesquisa e análise do projeto 
estão completas, as recomendações 
resultantes para os atores chave  
estão resumidas em baixo.

Programa de intercâmbio dos pescadores  
sobre a técnica de pórfio, Viareggio, Itália, 2015. 

© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli
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• Garantir que as pescas na UE só fossem 
feitas dentro de níveis biologicamente 
seguros: São necessárias alterações 
tecnológicas e institucionais a níveis 
regionais, nacionais e subnacionais  
para um regime de gestão de pescas 
mais sustentável. 

• Implementar, urgentemente, planos de 
recuperação de stocks que já tenham 
sido explorados excessivamente e de 
forma crítica. Nos casos da pescada e da 
sardinha, que apresentam stocks 
demograficamente desiquilibrados na 
zona oeste do Mediterrâneo, torna-se 
difícil evitar a captura de peixe mais 
jovem (pequeno) devido à escassez de 
peixe adulto.

• Incentivar os pescadores a adotarem 
equipamento e estratégias de pesca para 
eliminar a devolução de pescado.  
Os sistemas de certificação deverão 
oferecer aos pescadores um preço 
suplementar, através de estratégias de 
marketing que permitam melhorar os 
produtos capturados sem devolução de 
pescado. Uma diminuição de tributação 
poderia também recompensar as 
práticas mais seletivas.

• Ter em conta sistemas de recompensa 
para os pescadores com políticas 
microeconómicas, como a atribuição 
de subsídios, fortemente suportados 
pela assistência técnica para 
desenvolver métodos de pesca mais 
seletivos, ou uma pesquisa e 

Os decisores 
políticos trabalham 
para alinhar os 
principais objetivos 
políticos com a 
gestão das pescas 
regionais e 
sub-regionais.

Draga de bivalves para reduzir as devoluções de pescado, 
Olhão, Algarve, Portugal, 2016. 
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desenvolvimento subsidiados de novos 
equipamentos de pesca.

• Promover a certificação e políticas  
de rotulagem ecológica para pescas 
seletivas e sustentáveis. Os 
consumidores têm de ser educados para 
o valor da escolha de pescado capturado 
sem devoluções ao mar. Assim, têm  
de ser efetuadas campanhas de 
consciencialização do público 
juntamente com tais sistemas, para  
que estes sejam eficazes.

Decisores políticos 
Os decisores políticos trabalham para alinhar os principais objetivos políticos  
(por exemplo, ao abrigo da Política Comum das Pescas - PCP) com a gestão das pescas 
regionais e sub-regionais. Atualmente, pressões divergentes no seio do processo da 
tomada de decisões (por exemplo, as regulações nacionais e opiniões da MEDAC nem 
sempre combinam) são sinónimo de uma menor ambição dos planos de devolução 
adotados na prática relativamente aos objetivos definidos no Artigo 15 do PCP. Por outro 
lado, iniciativas locais de sucesso para armazenar stocks e reduzir devoluções de pescado 
são difíceis de expandir, enfrentando barreiras económicas e logísticas para a sua adoção 
mais abrangente. A implementação do PCP deverá apresentar resultados orientados de 
forma mais estreita para a Abordagem Ecossistémica da Gestão das Pescas (AEGP)  
de 2003 da FAO. No papel, esta é uma prioridade, mas, atualmente, não há estratégias  
claras, nacionais ou internacionais, implementadas para trabalhar nesse sentido.

Os decisores políticos deveriam:
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• Planear cuidadosamente operações 
de pesca para minimizar impactos 
adversos no ecossistema: Atingir a 
sustentabilidade é do interesse de toda  
a indústria. Isto inclui modificar as 
práticas e o equipamento de pesca para 
maximizar a pesca desejada, bem como 
adotar procedimentos de 
manuseamento cuidado, recomendados 
para a embarcação, de forma a  
aumentar a taxa de sobrevivência em 
espécies devolvidas legalmente ao mar.

• Explorar novas orientações 
comerciais: A introdução da Obrigação 
de Desembarque apresenta aos 
pescadores novos desafios na produção 
de alimentos, o que pode dar origem à 
criação de novos modelos de negócio. 
Estes podem incluir a criação de valor 
de pescado menos comercializado, 
explorar o mercado quanto ao consumo 
humano indireto e trabalhar com 
empresas de fornecimento de pescado, 
integradas verticalmente.

Indústria da pesca
Os pescadores responsáveis são os seguranças dos recursos marinhos e têm todas as 
razões para uma abordagem construtiva à sustentabilidade. Embora haja uma resistência 
à inovação vinda do exterior, os pescadores não são contra a inovação em geral: Estando 
longe de serem o foco do problema, eles têm de ser uma parte integrante da solução, 
criando esforços para integrar a sustentabilidade para futuras gerações.

• Fornecer dados completos  
de pesca aos cientistas e especialistas  
de gestão de pescas para melhorar a 
informação sobre o estado atual do 
stock, futuras tendências de stock  
e níveis de pesca sustentável.

• Minimizar impactos negativos  
em espécies sensíveis ou protegidas, 
incluindo aves marinhas, tubarões 
pelágicos e outra megafauna, adotando 
ferramentas de atenuação aprovadas, 
como Dispositivos de Exclusão de 
Tartarugas (DET) ou Dispositivos para 
a Redução de Fauna Acompanhante 
(BRD).

Pescadores de Viareggio, Itália, 2015.
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli

Os pescadores deverão:
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• Implementar vários planos de  
gestão anuais (PGAs) com informação 
detalhada acerca das pescas em questão, 
incluindo as partes envolvidas, o 
equipamento utilizado, as principais 
espécies comerciais, o efeito da pesca 
nos stocks alvo, o seu impacto no 
ecossistema, etc.

• Incluir planos de gestão de devolução 
de pescado em cada PGA, que indiquem 
claramente os processos completos de 
documentação (rastreio), protocolos de 
manuseamento, taxa de sobrevivênvia e 
quaisquer custos excecionais envolvidos. 
Estes planos deverão ser revistos e 
atualizados anualmente.

• Usar tecnologia de informação espacial 
para localizar e realçar áreas com um 
elevado risco de fauna acompanhante 
indesejada e considerar o 
estabelecimento de áreas restritas de 

pesca, temporária ou permanentemente, 
caso as partes envolvidas se mostrem 
bastante colaboradoras após consulta.

• Usar instrumentos económicos  
para encorajar os pescadores a seguir  
os procedimentos de devolução de 
pescado, como o direito de pescar em 
áreas premium, caso usem equipamento 
modificado, certificação, isenção fiscal 
ou acesso a apoios do Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP). Deverão existir desincentivos 
claros, como a restrição dos direitos  
de pesca, etc., em casos de  
não conformidade.

• Facilitar a introdução de microplantas 
locais, para processar legalmente fauna 
acompanhante indesejada (trazida para 
a costa ao abrigo da Obrigação de 
Desembarque) e para outros usos para 
além do consumo humano direto.

• Medir o progresso em direção à 
conformidade, utilizando indicadores 
Minouw, usando dados de pesca e dados 
recolhidos de forma especial, quando 
necessário. Introduzir monitorização em 
tempo real da implementação das 
medidas de gestão das pescas, e adotar 
um enquadramento flexível que possa 
ser rapidamente adaptado em resposta a 
indicadores críticos de pesca.

• Incluir os pescadores no planeamento 
da política para promover a 
conformidade e a aplicação das 

proibições de devolução de pescado: A 
gestão conjunta obtém uma adesão muito 
maior do que as regulações impostas 
externamente. O enquadramento 
institucional local (cooperativas de pesca, 
etc.) pode fornecer uma monitorização e 
supervisão a baixo custo, pois muito 
frequentemente possuem já implementados 
mecanismos eficazes de autofiscalização.

Gestores de pesca
Os gestores de pesca estão num local privilegiado para explorar e orientar soluções 
eficazes para as diversas partes interessadas a nível nacional e subnacional, com o 
objetivo de diminuir a mortalidade da pesca para níveis sustentáveis e reconstruir 
a biomassa dos stocks diminuídos. Os gestores de pesca têm de resistir à pressão da 
indústria para adotar medidas focadas no lucro a curto prazo, e estar prontos para 
trabalhar de perto com outros atores para desenvolverem os recursos humanos e 
financeiros necessários para monitorizar, ontrolar e criar capacidades e campanhas  
de consciencialização para o consumidor.

Visita de intercâmbio, Noruega.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Os gestores de pesca deverão:

http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf
http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf
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• Efetuar avaliações de risco:  
Identificar tipos de pesca e de 
equipamento com maior probabilidade 
de capturar elevados níveis de fauna 
acompanhante, dar prioridade  
a embarcações de pesca dirigida, usar 
abordagens específicas de supervisão, e/
ou promover a adoção de tipos de 
equipamento seletivo limitado.

• Usar sistemas de rastreio por satélite 
(VMS/AIS) para identificar embarcações 
que operem em áreas de alto risco quase 
em tempo real. O protótipo Minouw GIS 
pode ser um ponto de arranque útil.

• Definir perfis de captura das 
embarcações monitorizadas nos pontos 
de chegada: Alguns perfis podem indicar 
a presença de fauna acompanhante 
indesejada. Esta pode ter sido devolvida 
ao mar ou levada para terra para uso 
legal ou ilegal, mas, em qualquer caso, 
tem de ser documentada. 

• Implementar e verificar 
equipamentos de monitorização a 
bordo: Equipamento padrão, sem 
modificação, pode sugerir que uma 
embarcação está a capturar elevados 
níveis de fauna acompanhante 
indesejada.

• Cruzar diferentes fontes de 
informação: Provas no local, livros de 
registo, dados VMS, etc., para recolher 
provas que retratem a situação de uma 
forma mais realista.

• Trabalhar ao nível do mercado  
de consumo: Monitorizar a 
comercialização em lojas, mercados, 
restaurantes, etc., e não apenas nos 
pontos de chegada do peixe.

Agências de controlo de pesca

É um desafio identificar diretamente embarcações de pesca que tenham devolvido o 
pescado ao mar, ou que tenham levado para terra pescado indesejado para o consumo 
humano (o chamado “Mercado Negro”). A monitorização direta (circuito fechado de 
televisão ou observadores a bordo) tem um preço atualmente proibitivo e não é prática 
nalgumas pescarias a Sul da Europa. Em termos práticos, a melhor abordagem será 
concentrarmo-nos na identificação de casos onde as infrações sejam mais prováveis, 
antes de investigar mais pormenorizadamente conforme necessário.

Rede de arrasto, malha em losango.
© WWF - MINOUW / Francesc Maynou

As agências de controlo de pesca deverão:
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• Trabalhar com os pescadores  
para desenvolverem equipamento  
de pesca mais seletiva, investigar 
soluções conhecidas (como grelhas)  
e inovações promissoras (como 
iluminação artificial).

• Efetuar análises rigorosas dos 
resultados dos testes de campo para um 
equipamento de pesca mais seletiva.

• Estudar os impactos biológicos e 
económicos da implementação de 
equipamento de pesca mais seletivo, 
enquanto realizam recomendações 
claras e independentes acerca da sua 
utilização, sendo realistas acerca dos 
seus limites.

• Usar métodos estatisticamente  
robustos para quantificar os níveis  
de fauna acompanhante e devolução 
de pescado, de forma a informar acerca 
das decisões de gestão de pescas.

• Manter e atualizar o Enquadramento 
de Recolha de Dados da UE.

• Trabalhar com a indústria para  
ajudar na transição do pescado fresco 
mediterrânico tradicional para um 
produto processado mais abrangente 
em que se possa usar a fauna 
acompanhante eliminada anteriormente.

Ciência e tecnologia
Os cientistas e tecnólogos têm um duplo papel a desempenhar na melhoria  
da situação com a devolução de pescado: Por um lado, devem recolher e analisar 
rigorosamente os dados da pesca, para aumentar os conhecimentos e compreensão  
das tendências atuais, por outro lado, devem desenvolver de práticas e equipamento  
de pesca seletiva inovadores, contribuindo claramente para uma maior sustentabilidade  
no futuro. É essencial uma relação próxima e produtiva com os pescadores.

Existem soluções práticas e todos os atores chave (decisores políticos, 
pescadores, gestores de pesca, agências de controlo de pesca, cientistas  
e tecnólogos) têm um papel importante a desempenhar. Estes papéis só serão 
realmente eficazes se tiverem uma abordagem colaborativa: Os gestores de 
pesca têm de ir aos locais, as agências de controlo têm de trabalhar de perto 
com a indústria, os pescadores têm de falar com os cientistas, etc.  
O projeto Minouw mostra que as melhores soluções aparecem quando diferentes 
partes trabalham em conjunto com um objetivo comum. Todos os atores chave 
têm de trabalhar para encontrar soluções para o problema da devolução de 
pescado na seguinte ordem de prioridade: Evitar (áreas e estações que geram 
mais devoluções); selecionar (modificar equipamento de pesca e métodos para 
aumentar a seletividade); e usar e aproveitar ao máximo a devolução de 
pescado, a per aumentare la selettività); utilizzare e sfruttare al meglio i rigetti.

Esta é a mentalidade que tem de ser partilhada por todos os que se preocupam 
com um futuro sustentável para as pescas na Europa.

Visita de intercâmbio, Noruega.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Lançar a Obrigação 
de Desembarque 
Europeia é um desafio, 
mas, para bem das 
nossas pescas, 
temos de intensificar 
as nossas ações, 
em todas as áreas, 
imediatamente..

Os cientistas e tecnólogos deverão:



O Consórcio MINOUW

minouw-project.eu

Beneficiários

Partes associadas

Foto de capa: intercâmbio sobre  
métodos de escape para reduzir as devoluções 

de pescado, Olhão, Portugal, 2017.
© WWF - MINOUW / Nuno Alves

Aplicar a ciência, inovação e parceria 
para reduzir a devolução de pescado 

nas pescas europeias.

mais informação
minouw-project.eu

contacto
maynouf@icm.csic.es


