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INTRODUÇÃO
 
O objetivo deste documento é (i) resumir a abordagem do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) aos crimes no 

setor de pesca e as suas  ligações  e diferenças  com  a pesca ilegal,  não  declarada  e não regulamentada (pesca IUU), bem como (ii) 

fornecer uma visão geral do menu de serviços do UNODC nesta área.

Em 2011, o UNODC publicou um documento sobre o Crime Organizado Transnacional na Indústria Pesqueira, que constatou que  o 

setor dae pesca é vulnerável a múltiplos crimes, incluindo corrupção, fraude documental, pesca ilegal e  tráfico  humano.  A crimina-

lidade de as atividades ilegais ligadas ao setor de pesca não só ameaçam a saúde dos  nossos  oceanos, mas também, cada vez mais, 

têm um impacto negativo nas economias dos países costeiros, alimentam a corrupção e criam condições em que mais crimes - inclu-

indo o crime grave e organizado - podem ser perpetrados. Para ter sucesso na luta contra esses crimes, e na abordagem da pesca IUU, 

a abordagem tradicional de gestão de pesca precisa de ser complementada por uma abordagem de justiça criminal.

O UNODC, como guardião da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) e seus Protocolos, 

bem como da  Convenção das  Nações  Unidas contra a  Corrupção  (UNCAC), apoia  os esforços  dos Estados  Membros para abordar os 

crimes no setor de pesca1.

Na abordagem do UNODC, os crimes no setor de pesca abrangem uma vasta gama de atividades ilegais que podem ocorrer em um  

ou mais estágios da cadeia de valor da pesca2. Essas infrações:

• São diferentes da pesca IUU, embora estejam frequentemente relacionadas e ocorram ao mesmo tempo
• Podem ou não estarem diretamente ligadas às operações de pesca
• Cumprem frequentemente os critérios para que a UNCAC e a UNTOC se apliquem

O UNODC deriva o seu mandato para trabalhar sobre crimes no setor de pesca de uma série de  Resoluções da Assembleia Geral que 

datam de 2009, relativas ao nexo entre o crime organizado internacional e a pesca ilegal3, bem  como várias  resoluções  da Comissão de 

Prevenção ao Crime e Justiça Criminal (CCPCJ)4. 

1.  A definição do setor de pesca utilizada neste documento de posição é fornecida pelo North Atlantic Fisheries Intelligence Group (NAFIG), que é “a pesca 

comercial marinha e de água doce e/ou a colheita e a aquicultura (a criação ou o cultivo de peixes, moluscos, crustáceos e algas marinhas), e os negócios  

relacionados”. Recuperado do North Atlantic Fisheries Intelligence Group (NAFIG), Protocolo para o North Atlantic Fisheries Group. Disponível em: http://nafig.org/ 

protocol.
2. A cadeia de valor da pesca é diferente de um produto para outro, e depende se está considerando a pesca de captura ou a aquicultura, operações de pequena 

ou grande escala, assim como outros fatores. Para efeitos desta análise, é utilizada uma cadeia de valor simplificada, composta por seis etapas: preparação, pesca, 

transformação, transporte, vendas e consumo. Do UNODC Rotten Fish: A Guide on Addressing Corruption in the Fisheries Sector (2019).
3. Resolução 65/37 da AGNU, e Resolução 64/72 da AGNU: “[n]otes as preocupações sobre possíveis ligações entre o crime organizado internacional e a pesca ilegal 

em certas regiões do mundo, e incentiva os Estados, incluindo através dos fóruns e organizações internacionais apropriados, a estudarem as causas e métodos 

da pesca ilegal e os fatores que contribuem para a mesma, a fim de aumentar o conhecimento e a compreensão dessas possíveis ligações, e a tornarem as 

conclusões disponíveis ao público, tendo em conta os distintos regimes legais e soluções ao abrigo do direito internacional aplicáveis à pesca ilegal e ao crime 

organizado internacional”, parágrafo. 61. 
4. Por exemplo, 28/3(2019)
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CRIMES NO SETOR DE PESCA
 
O UNODC divide os crimes no setor de pesca em duas categorias. 

Primeiro, os crimes associados ao  setor de pesca que não têm 

qualquer relação direta com as operações de pesca mas que ocor-

rem em embarcações pesqueiras, em instalações de pesca ou 

utilizam operações de pesca para cometer ou cobrir crimes. Um  

exemplo de crime associado ao  setor pesqueiro seria o tráfico de 

armas de fogo.

Em segundo lugar, os crimes na cadeia de valor da pesca que 

estão estreitamente ligados às operações de pesca, embora não 

sejam “pesca ilegal” per se. Estes crimes estendem-se ao comér-

cio, estruturas de propriedade e serviços financeiros associados ao 

setor de pesca - não estão apenas associados ao ato de pescar. Tais 

crimes incluem fraude e falsificação, corrupção, lavagem de din-

heiro, crimes fiscais, fraude aduaneira e fiscal, assim como tráfico 

de pessoas. 

A pesca pode ser regulamentada através  de  uma  combinação  de  disposições, 

tais como leis internas, medidas recomendadas pelas organizações regionais 

de gestão das pescas (ORGP) e princípios estabelecidos por  convenções 

internacionais (por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar). O objetivo deste ambiente regulador é promover a pesca sustentável, 

assegurando simultaneamente a integridade e legalidade num setor crucial em 

termos de comércio, emprego e segurança alimentar.

As violações das disposições acima mencionadas são tradicionalmente 

categorizadas em três grupos que são conhecidos em conjunto como pesca IUU. A 

pesca IUU inclui, mas não está limitada, às seguintes atividades5:

• PESCA ILEGAL: atividades tais como a pesca com artes ilegais,  em  áreas ilegais, 

sem autorizações legais, etc., em contravenção às leis/regulamentos domésticos e 

regionais

• PESCA NÃO DECLARADA: frequentemente associadas a declarações incorretas 

e subdeclararão de capturas para evitar impostos ou para contornar as quotas e 

limitações de captura

• PESCA NÃO REGULAMENTADA: frequentemente associada a navios sem 

nacionalidade ou que não fazem parte das RFMO, que ignoram as medidas 

existentes para conservar e gerir a pesca numa determinada zona

I. ILEGALIDADE NO SETOR DE PESCA

O MANDATO DA FAO COMO PRINCIPAL 
AGÊNCIA PARA ABORDAR A PESCA IUU

A FAO é a agência no sistema da 
ONU com o mandato de prevenir e 
combater a pesca IUU. Ela o faz  em 
grande parte através do envolvimento 
com atores-chave  do  setor  de pesca, 
incluindo o setor privado. A FAO 
tem consideráveis conhecimentos e 
experiência em assuntos relacionados 
à pesca, especialmente em relação 
à gestão, conservação e comércio da 
pesca. Em questões jurídicas, o foco 
principal da FAO é a prevenção e o uso 
da justiça administrativa.

A pesca IUU está frequentemente 
relacionada com  pescadores  locais 
que operam através de embarcações 
artesanais em operações de pequena 
escala. Estas  violações  são geralmente 
tratadas através  de sanções 
administrativas.

Ao abordar os crimes na cadeia de valor da pesca, o UNODC baseia a sua  assistência técnica numa abordagem de “cadeia de valor”, que 

identifica os estágios da cadeia de valor (ver a cadeia de valor simplificada da pesca na figura 2 abaixo), agências envolvi das, e possíveis 

pontos de entrada para diferentes tipos de crimes. O objetivo de adotar uma abordagem de cadeia de valor é duplo: em primeiro lugar, 

permite a identificação dos numerosos pontos ao longo da cadeia nos quais ocorrem tipicamente diferentes tipos de infrações crimi-

nais. Em segundo lugar, permite o destaque de potenciais pontos de entrada  para  intervenções  policiais  na identificação, investigação 

e repressão de crimes em todo o setor.

FIGURA 1: ILEGALIDADE NO SETOR PESQUEIRO

FIGURA 2: CADEIA DE VALOR SIMPLIFICADA DA PESCA

PESCA ILEGAL, NÃO DECLARADA E NÃO REGULAMENTADA 
(IUU)

5.  As definições utilizadas são resumidas do Plano Internacional de Ação para Prevenir, Deter 
e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Reportada e Não Regulamentada (IPOA-IUU). As definições 
completas podem ser consultadas em: http://www.fao.org/iuu- fishing/background/what-is-
iuu-fishing/en/.

PREPARAÇÃO PESCA PROCESSAMENTO TRANSPORTE TRANSPORTE
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INTERLIGAÇÕES ENTRE AS CATEGORIAS DE ILEGALIDADE
 
A maioria das formas  de violações da  pesca IUU  é resolvida através do sistema de justiça administrativa. No entanto, em vários casos, 

as posições circunstanciais em torno da pesca IUU (volume das capturas, frequência das infrações, natureza transversal da infração, tipo 

de capturas (espécies ameaçadas/protegidas, espécies listadas na CITES, etc.) ou a utilização de métodos de pesca particularmente 

prejudiciais (explosivos,  eletrocussão,  etc.),  podem  ser  consideradas  pelos  Estados como suficientemente graves para exigir sanções 

mais severas. Nesses casos, o enquadramento jurídico interno pode prever sanções administrativas mais severas, ou mesmo sanções 

penais através do sistema de justiça criminal, que podem ir além do limiar de quatro anos de prisão prescrito na definição de “crime 

grave”  prevista  no Art.2(b) da UNTOC6. É aqui  que o UNODC pode complementar o trabalho da FAO e outros através do seu mandato 

relacionado com a justiça criminal.

É importante notar que, por mais graves que sejam as circunstâncias agravantes na pesca IUU, as infrações que ocorrem especifica-

mente em uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE), diferentemente das águas territoriais, são  altamente improváveis de serem tratadas 

como “crime grave” (como definido pela UNTOC). Isso se deve ao Art. 73.3 da UNCLOS., que  enfatiza que “as sanções estabelecidas pelo 

Estado costeiro por violações das leis e regulamentos de pesca na zona econômica exclusiva não podem incluir penas privativas de 

liberdade, salvo acordo em contrário dos Estados interessados, nem qualquer outra forma de pena corporal”. Nas  águas  territoriais, 

contudo, os litígios relacionados  com  as  práticas  de pesca IUU são regulados pelo quadro jurídico interno do Estado costeiro, que pode 

incluir o uso de medidas administrativas e penais.

Ao mesmo tempo, existem interligações entre os crimes discutidos neste documento e outros crimes graves, tal como definidos pela 

UNTOC e os seus Protocolos. Por exemplo, o crime de tráfico de pessoas, mais frequentemente para fins de trabalho forçado (a bordo 

de embarcações, balsas ou plataformas de pesca, no porto, ou em fábricas de processamento de peixe), tem sido documentado como 

uma forma prevalecente de exploração na indústria pesqueira7.

6.  Observe que atualmente não existem linhas de base sobre penas máximas para infrações de pesca em nível regional e internacional.
7.    https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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CRIMES NO SETOR DE PESCA
 
O UNODC está envolvido em várias atividades transversais 

relacionadas com crimes no setor de pesca, incluindo:

• Formações e seminários multi-agências para assegurar uma 

abordagem abrangente sobre crimes no setor de pesca

• Facilitação da coordenação regional e interagências, incluindo 

entre as autoridades responsáveis pela  aplicação da lei, o 

Ministério Público e as autoridades centrais, bem como as 

organizações internacionais e regionais  de aplicação da lei

• Reforço das capacidades dos Estados Membros e de suas 

agências especializadas nas áreas de inteligência criminal, 

técnicas especiais de investigação, investigações de retaguarda, 

etc., que são aplicáveis para combater crimes no setor de pesca

• Convocação de eventos e conferências internacionais de alto 

nível sobre  a prevenção  e  o combate aos crimes  no  setor de 

pesca

• Sensibilização para os crimes no setor de pesca, inclusive 

através do desenvolvimento de materiais educativos e de 

recursos sobre crimes no setor de pesca.

Além disso, vários programas do UNODC8 prestam assistência 

técnica especializada na abordagem de crimes no setor de pesca:

PROGRAMA GLOBAL DE COMBATE A CRIMES CONTRA A VIDA 
SELVAGEM E FLORESTAS (GPWLFC)

Alinhada com a “abordagem da cadeia de valor”, a base da 

assistência técnica prestada pelo GPWLFC é a “análise da 

cadeia de valor”, que analisa as etapas e as agências da cadeia 

de valor com o objetivo de identificar vulnerabilidades para 

diferentes tipos de crimes e conceber medidas para lidar com 

essas vulnerabilidades. A análise da cadeia de valor é o ponto de 

partida para uma assistência técnica mais orientada, incluindo a 

assistência prestada em colaboração com outros programas do 

UNODC.

Desde o início dos trabalhos na área do crime da pesca em 2016, 

o GPWLFC alcançou progressos no aumento da sensibilização dos 

Estados-Membros para os crimes no setor de pesca e apoiou os  

no reforço da sua capacidade para abordar esses crimes. Isto foi 

alcançado através do desenvolvimento de uma forte parceria com 

a FAO, que é a agência da ONU com o mandato de combate à 

pesca IUU, bem como através de parcerias com Estados-Membros 

que se encontram na vanguarda desta questão  em nível mundial, 

como a Noruega e a Indonésia.

Para além da análise da cadeia de valor, o trabalho do GPWLFC 

na área dos crimes no setor de pesca inclui os seguintes tipos de 

assistência:

• Formação para investigadores e Ministério Público sobre  

crimes no setor de pesca Implementação do Kit de 

Ferramentas Analíticas para Crimes Contra a Vida Silvestre e 

Florestas da ICCWC  com uma componente sobre crimes no 

setor de pesca

• Seminários regionais interagências sobre o fortalecimento da 

cooperação entre as agências relevantes em nível regional

II. MENU DE SERVIÇOS DO UNODC

• Realização de eventos de sensibilização com o objetivo de 

aumentar a compreensão sobre a importância de prevenir e 

combater os crimes no setor de pesca

• Desenvolvimento de materiais educativos e de recursos sobre

• crimes no setor  de pesca e ligações a outras formas de crime 

organizado transnacional

• Entrega de módulos sobre crimes de pesca em seminários da 

FAO.

Em parceria com o Programa Global Anticorrupção, o GPWLFC 

fornece os seguintes tipos de assistência:

• Facilitação de avaliações de risco de corrupção e apoio ao 

desenvolvimento de medidas de mitigação para os Estados-

Membros. Estas avaliações são baseadas  em  Peixes  Podres: 

Um Guia sobre o Combate à  Corrupção no Setor  de Pesca9. 

Esse Guia, desenvolvido conjuntamente pelos dois Programas, 

procura ajudar os formuladores de  políticas  a identificar os 

pontos específicos nos seus quadros jurídicos e regulamentares 

que são vulneráveis  aos  riscos  de corrupção, e a agir no sentido 

de abordar essas fraquezas

• Apoio aos Estados-Membros para identificar oportunidades 

de conduzir investigações financeiras paralelas sobre 

corrupção e crimes econômicos no setor de pesca. Aumento 

da capacidade de investigar e processar a corrupção e outros 

crimes econômicos para ajudar a atingir mais altos membros 

de grupos criminosos e os reais beneficiários dos crimes 

no setor de pesca, e para desarticular os grupos criminosos 

organizados

• Desenvolvimento de materiais educativos e de recursos sobre 

corrupção no setor de pesca e ligações a outras formas de 

crime organizado transnacional 

Em parceria com o Programa Global para a Implementação 

da Convenção sobre o Crime Organizado: da Teoria à Prática, o 

GPWLFC fornece os seguintes tipos de assistência:

• Revisões legislativas e desenvolvimento de  instrumentos, tais 

como guias legislativos, em relação a crimes no  setor de pesca. 

O planejado guia legislativo sobre crimes  no setor de pesca 

destina-se a apoiar os Estados na promulgação ou reforço da 

legislação interna  para  prevenir e combater essas atividades 

ilícitas, que podem representar uma fonte lucrativa para 

grupos criminosos organizados. Os Estados são encorajados a  

utilizar  esse guia como um instrumento prático à medida que 

elaboram, alteram ou revêem a legislação  nacional  relevante  

no âmbito do seu quadro constitucional e legislativo. O 

lançamento do Guia, as formações e eventos associados serão 

realizados conjuntamente por ambos os Programas Globais. 

Esse guia será também desenvolvido em estreita consulta com 

a FAO.

• Apoio à gestão do conhecimento sobre crimes no setor 

de pesca, através do incremento do portal de gestão 

do conhecimento SHERLOC com legislação relevante, 

jurisprudência, bibliografia, estratégias, etc.

8.  A lista acima fornece um resumo dos programas do UNODC que trabalham atualmente com crimes no setor de pesca. Sujeita ao interesse e 
financiamento, essa lista poderá ser ampliada no futuro para abordar áreas especializadas de intervenção.
9. https://www.unodc.org/documents/Rotten_Fish.pdf
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PROGRAMA DE CONTROLE DE CONTÊINERES (CCP)   DO UNODC 
- WCO 

O CCP trabalha com os Estados-Membros da ONU para abordar 

os crimes no setor de pesca relacionados com a cadeia de 

abastecimento do comércio conteinerizado. De acordo com a 

tipologia acima referida, os crimes  na  cadeia  de  abastecimento 

do comércio conteinerizado incluem tanto crimes associados 

ao setor de pesca (por exemplo, tráfico de droga) como crimes 

na cadeia de valor de pesca (por exemplo, falsificação de 

documentos).

O Programa oferece treinamento sobre os métodos e o 

impacto dos crimes no setor de pesca. Essa formação engloba 

a identificação de espécies e equipamentos, ligações a outras 

formas de crimes organizados transnacionais, indicadores de 

risco, instrumentos de comunicação,  bem como  desafios  em  

matéria de direitos humanos e questões relacionadas com 

gênero. O CCP também enfatiza a cooperação entre agências, 

reunindo Unidades de Controle Portuário (UCPs), departamentos 

de pesca e outros atores relevantes, tais como o setor privado, para 

promover uma abordagem holística aos desafios apresentados  

pelos  crimes  no setor de pesca.

Desde que o CCP começou a implementar o seu componente 

em crimes no setor pesqueiro  em  2016,  foram  feitos progressos 

notáveis nas  capacidades  de  caracterização  das suas UCPs, 

resultando em uma maior sensibilização para os carregamentos 

ilegais de recursos marinhos  e equipamentos, bem  como na 

cooperação interagências.

O componente do CCP  sobre crimes no setor de pesca envolve 

uma variedade de atividades, como por exemplo:

• Avaliações técnicas centradas, mas não limitadas, ao trabalho 

das alfândegas e agências de aplicação da lei que trabalham 

nos e com os portos marítimos, aeroportos e portos secos

• Atividades de formação técnica  nacional,  regional  e  

internacional, tais como seminários, reuniões e mentorias, 

centradas em crimes no setor de pesca e na cadeia de 

suprimento do comércio conteinerizado

• Reuniões de partes interessadas do setor privado para encorajar 

a cooperação com as  alfândegas  e agentes de aplicação  da lei

• Visitas de estudo aos portos de pesca  locais  para familiarizar 

os funcionários da UCP e contrapartes com os métodos de 

inspeção da pesca e outros mecanismos de controle

• Formação sensível e focada ao  gênero  para apoiar o 

empoderamento das mulheres que trabalham nas alfândegas, 

na aplicação da lei e  em  áreas  relacionadas com a pesca, 

como parte das atividades de formação

• Em cooperação com outros parceiros tais como o GMCP, 

facilitação de seminários interagências para  as  agências acima 

mencionadas, marinhas, guarda costeira, etc., para assegurar 

uma abordagem abrangente orientada para a aplicação da lei 

aos crimes no setor de pesca

PROGRAMA GLOBAL CONTRA O CRIME MARÍTIMO  (GMCP)

O GMCP concentra-se em fornecer ao pessoal de aplicação 

da lei marítima, oficiais de alfândega  e  Ministério Público  as 

competências necessárias para lidar com crimes no setor de 

pesca no mar, nos portos e em tribunal. Assim como os agentes 

da polícia, os agentes da guarda costeira não  sabem  com  que 

crimes irão se deparar quando forem patrulhar. O  GMCP garante 

que aqueles que trabalham para as agências de aplicação da lei 

marítima que estão  sendo  apoiadas compreendam  o que é o 

crime no  setor de  pesca e tenham tanto os meios para recolher 

provas quanto as competências necessárias para apresentar essas 

provas em tribunal.

O GMCP cobre as seguintes áreas de trabalho com enfoque no 

desenvolvimento de capacidades na aplicação da lei marítima:

• Facilitar os exercícios de  conscientização  do  domínio 

marítimo (MDA) através da coordenação de uma plataforma 

conjunta em cooperação com os fornecedores de tecnologia

• Fornecer formação Visit-Board-Search-Seizure (VBSS) a 

bordo de navios de pesca e para o pessoal de aplicação da lei 

marítima, incluindo as autoridades pesqueiras, em estreita 

cooperação com a  FAO e as organizações regionais de pesca

• Apoio aos serviços de aplicação da lei marítima para analisar 

tendências e padrões de movimentos de navios para melhorar 

as estratégias de patrulhamento

• Apoiar as agências de aplicação da lei portuária e marítima 

a assegurar o cumprimento da gestão da água de lastro 

por embarcações e atividade semelhante por pequenas 

embarcações

• Treinar pessoal de aplicação da lei marítima para coletar e 

apresentar provas para apoiar os processos judiciais

• Treinar pessoal do Ministério Público em crimes no setor de 

pesca

• Facilitar a coordenação interagências

• Em cooperação com outros parceiros tais como o CCP, 

facilitar seminários interagências para agências de aplicação 

da lei marítima relevantes, incluindo alfândega, autoridades 

portuárias, autoridades pesqueiras, Marinha, guarda costeira, 

etc., para assegurar uma abordagem abrangente aos crimes 

no setor de pesca.

©YINGNA CAI/SHUTTERSTOCK
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PROGRAMA GLOBAL CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS (GLOPAT)

O tráfico humano na indústria pesqueira é um crime que envolve 

sérios abusos e exploração de pessoas a bordo de embarcações 

de pesca, bem como outros dentro da indústria pesqueira, e 

representa uma séria ameaça à segurança marítima, ao mesmo 

tempo que facilita novos crimes no setor de pesca. Em 2011, o 

UNODC publicou um documento sobre o Crime Organizado 

Transnacional na Indústria Pesqueira focado no Tráfico de Pessoas, 

Contrabando de Migrantes, bem como Tráfico Ilícito de Drogas. 

Na mesma publicação, foi explorada a medida em que elementos 

da indústria pesqueira poderiam estar envolvidos em operações 

organizadas de contrabando de migrantes. O UNODC trabalha 

com os Estados-Membros  para implementar o Protocolo Relativo 

ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes do UNTOC 

através de parcerias com os Estados-Membros  nos  seguintes 

tipos de trabalho:

• Expansão da base  de  conhecimentos  através  da investigação, 

coleta de dados e compartilhamento de informações, 

incluindo um Relatório Global bianual  sobre  Tráfico  de 

Pessoas e o Portal de Conhecimentos sobre Tráfico  de Pessoas 

e Contrabando de Migrantes. O GLOPAT também realiza 

avaliações das respostas da justiça criminal nacional ao tráfico 

de pessoas e ao contrabando de migrantes

• Desenvolvimento de estratégias e políticas: assessoria no 

desenvolvimento de estratégias abrangentes e  multissetoriais 

no combate ao tráfico de pessoas e na proteção das vítimas do 

tráfico

• Capacitação de agentes da linha de frente empregados 

pelas autoridades de gestão e controle de pesca, tais como 

formação de inspetores  de pesca para identificar, responder 

e encaminhar casos de tráfico humano para investigação, 

assegurando simultaneamente a proteção das vítimas

• Prevenção e sensibilização: estratégias de comunicação e 

campanhas de sensibilização sobre o tráfico de pessoas e o 

contrabando de migrantes, como a Campanha Coração Azul 

do UNODC e o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas

• Ratificação e assistência legislativa: para facilitar a  ratificação 

ou adesão dos Estados aos Protocolos e revisar, alterar ou 

assistir na elaboração de leis relevantes, incluindo a legislação 

que rege o setor de pesca, para responder ao tráfico de pessoas 

em conformidade com as normas internacionais

• Desenvolvimento de capacidades através de treinamento em 

todas as fases da resposta da justiça criminal ao tráfico de

• pessoas, incluindo no mar e especificamente na indústria 

pesqueira. O treinamento é ministrado presencialmente, 

através de módulos de e-learning adaptados e de mentoria no 

local de trabalho.
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MATRIZ CONSOLIDADA DO MENU DE SERVIÇOS DO UNODC

Á R E A  D E  T R A B A L H O AT I V I DA D E S P R OG R A M A S  U N O DC

REVISÕES LEGISLATIVAS
Revisão de leis e regulamentos 
relacionados com crime no setor de 
pesca (em colaboração com a   FAO)

Programa Global de Combate a Crimes 
contra a Vida Selvagem e a Floresta  em 
parceria com o Programa Global para a 
Implementação da Convenção sobre o   
Crime Organizado: da Teoria à Prática

Revisão das leis e regulamentos, e 
desenvolvimento de guias legislativos 
relacionados com o tráfico de pessoas e o 
contrabando de migrantes no setor de 
pesca

Programa Global contra o Tráfico de 
Pessoas

Desenvolvimento de guias legislativos 
para abordar os crimes no setor de pesca

Programa Global de Combate a Crimes 
contra a Vida Selvagem e a Floresta  em 
parceria com o Programa Global para a 
Implementação da Convenção sobre o  
Crime Organizado: da Teoria à Prática

Incremento da base de dados SHERLOC 
com casos de crimes no setor de pesca

Programa Global de Combate a Crimes 
contra a Vida Selvagem e a Floresta  em 
parceria com o Programa Global para a 
Implementação da Convenção sobre o  
Crime Organizado: da Teoria à Prática

Incremento da base de dados SHERLOC 
com casos de tráfico de pessoas e 
contrabando de migrantes no setor de 
pesca

Programa Global contra o Tráfico de 
Pessoas em parceria com o Programa 
Global para a Implementação da 
Convenção  sobre o Crime Organizado: 
da Teoria à Prática

Implementação da avaliação do Kit de 
Ferramentas Analíticas para Crimes 
Contra a Vida Silvestre e Florestas da 
ICCWC com uma componente sobre a 
crimes no  setor de pesca

Programa Global de Combate a Crimes 
contra a Vida Selvagem e a Floresta 

DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES

Análise da cadeia de valor do setor de 
pesca (seminários multi- agências)

Programa Global de Combate a Crimes 
contra a Vida Selvagem e a Floresta  

Treinamentos para Ministério Público  
relacionados a crimes no setor de pesca

Programa Global de Combate a Crimes 
contra a Vida Selvagem e a Floresta  
Programa Global contra o Crime 
Marítimo

Formação e reforço das capacidades dos 
atores da justiça criminal na investigação, 
acusação e julgamento de casos de 
tráfico  de pessoas e contrabando de 
migrantes

Programa Global contra o Tráfico de 
Pessoas

Avaliação do risco de corrupção e 
desenvolvimento de medidas de 
mitigação (com base no Peixes Podres:
Um Guia sobre o Combate à Corrupção 
no Setor de Pesca)

Avaliação do risco de corrupção e 
desenvolvimento de medidas de 
mitigação (com base no Peixes Podres:
Um Guia sobre o Combate à Corrupção 
no Setor de Pesca)

Apoio aos órgãos de aplicação da lei para 
identificar casos em que investigações 
financeiras paralelas devem ser realizadas

Crime Programa Global Anticorrupção  
em parceria com o Programa Global de 
Combate a Crimes contra a Vida 
Selvagem e a Floresta 

Facilitação da formação e exercícios de 
sensibilização para o domínio marítimo

Programa Global contra o Crime 
Marítimo

Capacitação em matéria de aplicação da 
lei marítima, através de formação Visit- 
Board- Search- Seizure, inclusive em 
cooperação com a FAO

Programa Global de Crime Marítimo
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Formações para os agentes da autoridade 
marítima para recolher e apresentar 
provas admissíveis em tribunal

Programa Global de Crime Marítimo

Avaliações técnicas sobre crimes no setor 
de pesca e da cadeia de suprimento do 
comércio em contentores

UNODC - Programa de Controle de 
Contêineres  da OMA

Atividades de formação técnica nacional 
e regional sobre crimes no setor de pesca  
na cadeia de abastecimento do comércio 
conteinerizado

UNODC - Programa de Controle de 
Contêineres  da OMA

Facilitação da cooperação operacional e 
da comunicação entre as agências de 
aplicação da lei e as autoridades 
pesqueiras em nível nacional e 
internacional

UNODC - WCO Container Control 
Programme Programa Global de Crime 
Marítimo

Reuniões de partes interessadas do setor 
privado para encorajar a cooperação com 
as autoridades aduaneiras e de aplicação 
da lei e as autoridades pesqueiras

UNODC - Programa de Controle de 
Contêineres da OMA
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