
Marine Stewardship Council

Global Goals: 

Ocean Opportunities

Ocean Harvest for the World: 

Acabar com a sobrepesca

Laura Rodriguez Zugasti
Diretora do Marine Stewardship Council para Espanha e Portugal





3

A sobrepesca continua a aumentar
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Tendências globais sobre o estado dos stocks pesqueiros do mundo, 1974-2019

Source: UN FAO State of Fisheries and Aquaculture Report 2022
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… mas há grandes diferenças regionais

Source: UN FAO State of Fisheries and Aquaculture Report 2020

State of the World’s Marine Fish Stocks by FAO Statistical Area, 2017



5

Estima-se que a população mundial 

atinja 

Aumento da procura

9,7 mil 

milhões até 2050*

O consumo de pescado deverá

duplicar 
até 2050**

*UN World Population Prospects 2022

**Blue Food Assessment 2021



Se todas as pescarias de captura 
selvagem fossem geridas de 
forma sustentável, gerariam 
mais 16 milhões de toneladas de 
capturas por ano.

Estes recursos adicionais, 
poderiam atender às 
necessidades proteicas de mais 
72 milhões de pessoas no 
mundo todos os anos.

Source: Costello et al. 2016 
https://www.pnas.org/content/113/18/5125

https://www.pnas.org/content/113/18/5125


Como podemos aumentar o 
número de pescarias 
sustentáveis?



Marine Stewardship Council

Somos uma organização 

internacional sem fins lucrativos. 

Temos como visão, um oceano 

cheio de peixes em todo o mundo e 

a proteção dos recursos marinhos 

para as próximas gerações.

O nosso programa de certificação, 

através do Selo Azul, reconhece e 

distingue as práticas de pesca 

sustentável e contribui para a 

transformação de um mercado 

mais sustentável para os productos 

do mar. 





O Selo Azul

O selo azul só é concedido ao pescado selvagem 
certificado de acordo com o Padrão de Pesca do 
MSC. Um Padrão de base científica que permite 
demonstrar uma pesca sustentável.
• Uma fonte sustentável 
• Certificado de forma independente
• Confiável e credível
• Selvagem, não é de aquacultura

www.msc.org/pt

http://www.msc.org/es


• Localização aproximada da atividade de pesca certificada MSC
Fonte: MSC Annual Report 21-22

19%
das capturas 

globais de pescado 

está envolvida no 

programa MSC

Isto equivale a quase 16 
milhões de toneladas

628 pescarias

59
países 

envolvidos
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A certificação é
apenas o começo...

As pescarias 

melhoram as suas 

práticas à medida 

que se mantêm no 

nosso programa
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Oceanos saudáveis e pescarias certificadas MSC
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2.087
melhorias introduzidas 

pelas pescarias com a 

certificação do MSC até 31 

de março de 2022

As melhorias nas pescarias são muitas vezes impulsionadas por condições de certificação que as obrigam 

a alcançar as melhores práticas globais em todos os indicadores de desempenho. É estabelecida uma 

condição se uma pescaria atingir requisitos mínimos de sustentabilidade num indicador (60), mas menos 

do que as melhores práticas (80) e é encerrada quando alcança as melhores práticas.

Incluindo 418 nos últimos três 

anos, tais como: 

74 melhorias em benefício dos ecossistemas e

dos habitats

107
melhorias que beneficiam o estado

dos stocks e as estratégias de captura

76
melhorias que beneficiam a gestão, a governação 

e as políticas pesqueiras

161
melhorias que beneficiam as espécies em perigo,

ameaçadas e protegidas e reduzem as capturas 

acessórias



MSC’s market numbers

1ª pescaria de pescada no mundo MSC; do continente africano a alcançar a certificação

17 anos certificada desde 2004 sob o Padrão de Pesca do MSC

120.000 toneladas de pescada descarregadas por ano

67% dos produtos da pesca são exportados

27.000 postos de trabalho (diretos / indiretos)

Recuperação das populações de pescada

Redução das interações com aves marinhas 

Melhor gestão para evitar capturas assessórias Introdução de dispositivos 

afugentadores de aves: redução de 

90% nas mortes de aves marinhas. 

99% em albatrozes (espécie protegida) Minimização impactos no fundo marinho 

Principais Melhorias Ambientais



MSC’s market numbers

20.477 produtos com o selo azul do MSC

12,28$ mil 

milhões
valor vendas a retalho

62
nações onde os consumidores 

podem comprar produtos com o selo 

MSC azul

46.277 titulares de certificados de cadeia de 

custódia



16

0
pescarias 

certificadas

Exportando 

para 34 
países

65
empresas com a 

cadeia de 
custódia

400
produtos 

com o selo 
azul

18 000*
toneladas 

comercializadas
Em Portugal

certified 206
estabelecimentos

2
pescarias 

a trabalhar 
para iniciar 

avaliação

*Dados de 1 abril 2021 a 31 março 2022

+ 30
marcas





Quais são as maiores preocupações quanto às ameaças à 
vida marinha?

Os consumidores portugueses 
estão muito preocupados com a
sustentabilidade dos oceanos e divididos 
quanto a um futuro otimista, sendo a 
sobrepesca a segunda maior preocupação, 
atrás da poluição dos oceanos.

01.
02

Q11.2: Existem muitas ameaças potenciais para os Oceanos do mundo, a vida selvagem que neles vive e as pessoas que neles trabalham. Qual destes problemas potenciais lhe preocupa mais?

Poluição 
oceânica

sobreexploração Efeitos das 
alterações 
climáticas

Produtos nocivos 
no peixe que 

comemos

Pesca ilegal Impacto da subida 
do nível do mar

Más condições 
laborais

Danos nos corais e 
outros ambientes

Capturas 

acidentais

Escravidão no 
sector das pescas

Falha em 
assegurar os 

recursos marinhos 
no futuro



Atitudes dos consumidores portugueses para proteger os 
oceanos

01.

Os consumidores 
portugueses estão a 
mudar os seus hábitos 
alimentares, como, por 
exemplo, a abandonar o 
consumo de carne 
vermelha, por questões 
relacionados com o 
ambiente e a saúde. 

50% está disposto a comprar pescado 

de uma fonte sustentável, com quase um 
terço a dizer já ter feito esta mudança no 
último ano.

36% está disposto a comprar 

marcas  que protegem os oceanos, um 8% 
confirmam que já o fazem.

23% consume mais peixe, o 24% indica 

que consume menos peixe (44% em 
jovens 18-24 anos).

47% está disposto a comprar mais 

pescado com selo sustentável, 20% 
compram pescado com um selo ecológico.



Tomou alguma medida para proteger 
os Oceanos

AMANTES DO Oceano E DO PESCADO RECONHECIMENTO, COMPREENSÃO E CONFIANÇA NO MSC

Gostam muito de comer peixe e 
marisco

Acredita que só devemos consumir 
produtos do mar sustentáveis 

83%

78%

ATITUDES DOS CONSUMIDORES PORTUGUESES EM 2022

43%

Compram pescado frequentemente

CONFIANÇA
NO MSC79%

97%

94%
ENTENDIMENTO

o MSC é associado à sustentabilidade e/ou 
certificação

44%

COMPRAR MAIS PRODUTOS COM UM SELO ECOLÓGICO

ocasionalmente

43%10%
regularmente

EXIGÊNCIA DE SER INFORMADO

84% Quer que as empresas descrevam 
mais sobre a sustentabilidade dos 
seus produtos.
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Novembro

20 Domingo

14 Segunda-Feira

Novembro

Para celebrar o Dia Nacional Do Mar,

lançamos a II Semana Mar Para Sempre. 

Uma ação de divulgação com a 

colaboração dos parceiros mais 

comprometidos com a pesca sustentável 

certificada em Portugal.



PARCEIROS
COMERCIAIS

15

PARCEIROS
INSTITUCIONAIS
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PARCEIROS22



Um pequeno gesto
Imenso como o mar

https://www.msc.org/pt

https://www.msc.org/pt

