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Sumário Executivo 

O objetivo deste estudo abrangente, Pescar com Coerência: Pesca e Políticas de 
Desenvolvimento é explorar áreas na pesca nas quais a coerência política poderá ser uma 
questão.  Há 10 anos que a coerência política é um tema de estudo, e a literatura 
específica continua se expandindo anualmente. A coerência política na pesca tem sido 
pouco estudada, mas está se tornando claro que a coerência política é cada vez mais 
importante para o desenvolvimento político internacional em áreas essenciais, tais como a 
redução da pobreza.  

O estudo abrangente efetuou-se em cinco phases:  (i) revisão dos temas principais; 
(ii) exame da base conceitual para a coerência política na pesca; (iii) comparação da 
pesca nos países membros e não-membros da OCDE, incluindo-se a apresentação de 
10 estudos de caso de coerência (ou incoerência) política no mundo; (iv) apresentação da 
tipologia da coerência política na pesca; e (v) identificação das futuras necessidades de 
pesquisa.  

O conceito de coerência política diz respeito a muitas áreas da elaboração de políticas, 
mas foi principalmente examinado no contexto do desenvolvimento sustentável, da 
cooperação para o desenvolvimento, políticas de apoio e de redução da pobreza. Há 
várias causas de incoerência, sendo a causa política reconhecida como a mais decisiva. 
Outras causas importantes têm a ver com a falta de informação e entendimento dos 
impactos das políticas reciprocamente, as tomadas de decisão inadequadas relacionadas 
com a informação e a distribuição do poder, bem como a falta de coordenação política. 
Os impactos da incoerência incluem o baixo desempenho político, e portanto um 
desperdício ou uso ineficiente dos recursos nacionais. No contexto de orçamentos 
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governamentais cada vez mais restritos, a coerência política se torna, portanto, uma 
importante área de pesquisa. 

O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE identificou sete áreas 
prioritárias em que é necessária uma maior coerência política para reduzir a pobreza: 
comércio e investimento estrangeiro direto; questões econômicas e financeiras; 
agricultura e segurança alimentar; recursos naturais e meio ambiente, incluindo-se a 
pesca; questões sociais; governança; e conflito e segurança. Aumentaram as pressões a 
nível nacional e internacional para melhorar a coerência política relacionada com o 
desenvolvimento, sobretudo em relação à Rodada de Doha para o Desenvolvimento, e, 
para a Europa, através dos Tratados de Maastricht e de Amsterdã. Em resposta, várias 
políticas, procedimentos e ferramentas analíticos foram adotados nos últimos anos, em 
nível nacional, para promover a coerência política nos países membros da OCDE. 
Conseguir medir a coerência política de maneira mais objetiva e quantitativa continua 
sendo um desafio.  

Estes temas abrangentes podem se aplicar à compreensão da natureza e da ocorrência 
da coerência e incoerência políticas na pesca, bem como as oportunidades e restrições à 
melhor corência entre a pesca e as políticas de desenvolvimento. A base conceitual da 
coerência política na pesca é fundamentada em várias questões importantes relacionadas 
com: gestão da pesca; abordagem tecnológica da pesca; governança relativa à pesca; 
disposições institucionais e participativas; e constatação de que o papel mais importante 
da pesca pode ser bem diferente quando comparado no contexto de países desenvolvidos 
ou em vias de desenvolvimento.  

Para investigar a questão da coerência política no desenvolvimento da pesca é, 
portanto, importante comparar a pesca nos países membros e não-membros da OCDE. A 
comparação é realizada em cinco campos principais: meio ambiente, tecnologia, 
economia, questões sociais, e governança. A comparação evidencia as implicações e 
prioridades para a coerência política mundial na pesca, em cada um desses campos, como 
ilustrado pelos 10 estudos de caso de coerência (ou incoerência) política no mundo. Em 
cada estudo de caso, examina-se a questão da coerência política, analisa-se o impacto 
ambiental, e apresenta-se uma abordagem para chegar a uma decisão e a uma ação futura. 
Este tratamento sistemático leva a várias conclusões em cada área política. 

Foram reveladas a importância da pesca no mundo e a série de benefícios para ambos 
os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, bem como a mundialização 
crescente e a falta de conexão entre a pesca e os estados nações. Os desafios para 
assegurar a gestão eficiente da pesca são ilustrados, incluindo-se a necessidade de 
considerar os relatórios analíticos das diversas governanças e contextos políticos e 
procedimentos para possibilitar a identificação do alcance das melhorias. A coerência 
política aparece freqüentemente como uma questão importante em todos os campos 
políticos, em vários níveis (do internacional ao local). Muitas vezes, as declarações 
políticas mostram-se coerentes, mas sua implementação pode ser incoerente e 
potencialmente prejudicial. As políticas de pesca e desenvolvimento nos países membros 
e não-membros da OCDE ilustram o problema. A análise sugere que há necessidade de 
classificar tipos de alternativas relacionadas à coerência política na pesca, a fim de 
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instruir a análise e formulação políticas e de ajudar os responsáveis pela tomada de 
decisão. 

Foram indentificados quatro tipos de alternativas relacionadas com a coerência 
política na pesca, e cada um dos 10 estudos de caso foi classificado de acordo com essa 
identificação. Essa topologia oferece um quadro de trabalho organizado através da melhor 
compreensão da pesca e das questões ligadas à coerência política e pode ajudar a 
respondar a perguntas-chave. Por exemplo, será que a política nacional relativa à pesca é 
coerente no que diz respeito à integração dos setores de pesca artesanais e industriais? 
Será que a política é coerente a todos os níveis, do internacional ao local, na área do 
comércio de pesca (transnacional) e das políticas de desenvolvimento, por exemplo? Será 
que a política relativa à pesca é coerente com outras políticas setoriais, entre outras com a 
política ambiental? Graças a uma tipologia complementar, os formuladores de políticas 
podem avaliar o grau de coerência atingindo por cada formulador de política. 

Na base das questões e dos temas deste estudo, foram identificadas futuras 
necessidades de pesquisa. O programa de pesquisa proposto procura possibilitar uma boa 
compreensão da coerência política na pesca a partir de várias questões e conceber as 
bases institucionais para alcançar os objetivos de coerência na pesca através das lições 
aprendidas e de uma boa prática das abordagens.  

Várias conclusões e considerações globais emergem deste trabalho.  A coerência 
política em geral (incluindo-se a pesca) é dominada pelo trabalho descritivo, e existe a 
necessidade de ampliar o trabalho empreendido para incluir uma análise mais 
aprofundada das questões políticas, econômicas e sociais.  A coerência e incoerência 
políticas, seja nos países membros da OCDE, seja nos países não-membros, tem um 
grande impacto nos padrões de vida e no status de pobreza, no desempenho econômico, 
nas condições sociais e no abastecimento alimentar de milhões de pessoas no mundo.  A 
coerência política é muitas vezes complexa e apresenta muitos desafios analíticos ao 
tentar identificar, caracterizar e resolver as causas, bem como identificar as soluções 
práticas para remediar à incoerência política. É preciso melhor entender a governança e a 
relação entre a gestão da pesca e o processo político como uma base para analisar a 
coerência política. Finalmente, é necessário desenvolver um programa de pesquisa sobre 
a coerência política na pesca para melhorar a compreensão das principais alternativas, 
avaliar os impactos econômicos, sociais e outros, e para continuar explorando as 
possibilidades de abordar a coerência política em todos os níveis geográficos, locais, 
nacionais e internacionais. 

Os Anexos do presente estudo também despertam interesse, sobretudo o glossário 
Francês-Inglês e Inglês-Francês que contem os nomes de mais de mil tipos de peixe e 
produtos da pesca. Bon Appétit! 
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