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A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN)

Em todos os tipos de
pesca e em todas as
águas

Uma ameaça séria aos ecossistemas
marinhos e aos esforços para gerir a
pesca de forma sustentável para a
conservação da biodiversidade
marinha

Aproveita administrações
corruptas e explora regimes
de gestão fracos

Ameaça a subsistência de
pescadores e outras partes
interessadas e agrava a
desnutrição, pobreza e
insegurança alimentar

Motivada pelo beneficio
económico, podendo estar
associada ao crime organizado e a
condições indecentes de trabalho e
formas de escravidão

Quadro jurídico internacional de combate à pesca INN
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Meta 14.4. Até 2020, regular eficazmente, a extração de recursos, acabar com a sobrepesca e a pesca
ilegal, não reportada e não regulamentada (INN) e as práticas de pesca destrutivas, (…) para restaurara as
populações de peixes (…) pelo menos para níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável(…)
Meta 14.6. proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a
sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não
regulamentada (INN) (…)

Acordo de Medidas do Estado do Porto
Objetivos do Acordo:
• Primeiro acordo internacional vinculativo que visa
especificamente a pesca INN
• O principal objetivo é prevenir, impedir e eliminar a
pesca INN, evitando que os embarcações envolvidos na
pesca INN usem os portos e desembarquem as suas
capturas
• Reduz o incentivo para as embarcações de pesca INN
de continuar a operar
• Impede que os produtos pesqueiros da pesca INN
alcancem os mercados nacionais e internacionais

Partes e Signatários do PSMA em JUN 2022

Partes do PSMA: 71 (incluindo a UE)
Signatários do PSMA: 3

Disclaimer: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of FAO concerning the legal status of
any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers and boundaries. Dashed lines on maps represent approximate border lines for which there
may not yet be full agreement

Funcionamento do PSMA
Reuniões das Partes (MOP) do PSMA
MOP 1: Oslo, Noruega, 29 – 31 Maio 2017
MOP 2: Santiago, Chile, 3 – 6 Junho 2019
MOP 3: Bruxelas, Bélgica, 31 Maio – 4 Junho (Virtual)
MOP 4: Bali, Indonésia, 8-12 Maio 2023

PSMA Strategy ad hoc Working Group
1ª reunião: prevista para Novembro 2022, local a confirmar

PSMA Open-Ended Technical Working Group on Information Exchange
1ª reunião: Londres, Reino Unido, 16 – 18 Abril 2018
2ª reunião: Seoul, Coreia, 15 – 17 Maio 2019
3rd meeting: previsto para Outubro 2022, local a confirmar

PSMA Part 6 Working Group – Requisitos dos Países em Desenvolvimento
1ª reunião: Oslo, Noruega, 1 – 2 Junho 2017

2ª reunião: Roma, Itália, 5 – 6 Julho 2018
3ª reunião: Santiago, Chile, 7 Junho 2019
4ª reunião: prevista para Novembro 2022, local a confirmar

FAO-PSMA Reuniões Regionais de Coordenação 2022

Implementação do PSMA

The
Global
Record of
Fishing
Vessels

MCS

Catch
Documentation
Schemes
GIES

Detection and Investigation
Action and Prosecution

Reporting and notification

https://www.youtube.com/watch?v=lmHDv4pvsy8

FAO Sistema Global de Troca de Informações (GIES)

PSMA Troca de Informações
1. PSMA Apps para trocar informação sobre os
Portos Designados e os Pontos Focais
Nacionais (Artigos 7 e 16)
Actualmente
• 560 Portos designados
• 61 Autoridades Nacionais Designadas

2. Sistema Global de Troca de Informações
(GIES) (Artigos 15 e 16)
•
•

Protótipo apresentado na MoP3
Lançamento da fase piloto do GIES em 15 Dez 2021

Registo Global das Embarcações Pesqueiras,
de transporte refrigerado e de abastecimento
Apoiando a implementação do PSMA e outros
instrumentos de combate à pesca INN:
• Verificação da embarcação e informações de autorização
• Análise de risco das informações históricas e da fiscalização
•

Ligação entre as informações e resultados das inspeção do
embarcação e do Estado do porto

•

Partes e não-partes de instrumentos internacionais

•

Outras informações de vigilância (Estado costeiro)

Preparações em curso para lançamento da V2 do GR em 2022
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A FAO desempenha as funções de secretariado de:
• 4 RFMOs
• 7 RFABs
• Regional Fisheries Bodies Secretariats’ Network

Medidas de Conservação e Gestão – RFMO (pesca INN)
% RFMOs that adopted the CMM (global: based on 14 RFMOs)
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Record of authorised vessels
IMO number requirements
Measures against IUU vessels and nationals
Maintenance of the IUU vessels list
Cooperation with other RFMOs/organizations
Standardized vessel tracking technologies
Jurisdiction and control over vessels by member flag States
Measures against vessels without nationality
Inspection schemes requirements
Port State measures and information exchange
Transshipment regulations
Regional observer schemes
Requirements of developing States
Trade related measures
Catch documentation schemes

*As at 15.10.2020

Programa da FAO - reforço capacidades na combate à pesca INN
Politica e
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Formação
Estrutura
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Paises beneficiários do Programa Global de Capacitação
Apoio a 55 países (2017- Maio 2022)*
• Apoio na
implementação do
PSMA, e as
responsabilidades
do Estado bandeira,
costeiro e de
mercado
• 18 projetos: cerca de
28 milhões USD
financiados pela UE,
Alemanha, Islândia,
Noruega, Rep da
Coreia, Suécia e
EUA.
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Assistência da FAO à Plataforma de Cooperação da CPLP- Pescas
Áreas de assistência técnica:
✓ Reforço de capacidades na implementação do PSMA,
instrumentos internacionais complementares e mecanismos
regionais de combate à pesca INN
✓ Harmonização dos quadros políticos e jurídicos

✓ Revisão das ferramentas e mecanismos operacionais de
Monitorização, Controlo e Fiscalização (MCS) das Pescas;
✓ Formação em matéria de MCS das pescas e atividades conexas
de pesca

Acordo de Cooperação
FAO-CPLP desde 1999

✓ Disponibilização de documentação relevantes em português

Mais informação no site da FAO
Pesca INN

PSMA

Registo Global

Muito Obrigado!

