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NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

A INICIATIVA DE TRANSPARÊNCIA NA PESCA

Globalmente, a indústria da pesca é uma importante
fonte de emprego, alimentos e comércio para milhões
de pessoas. No entanto, com a pesca exacerbada
ameaçando várias espécies, o futuro da indústria
pesqueira é incerto.

A Fisheries Transparency Initiative (FiTI) é uma iniciativa
global envolvendo diversos stakeholders que visa
fortalecer um setor pesqueiro responsável e sustentável
por meio de transparência e participação.

Estamos hoje enfrentando a árdua tarefa de reformar a
governança do setor da pesca de forma a apoiar um
desenvolvimento sustentável, bem como a segurança
alimentar.
Para enfrentar esse desafio, existe um consenso cada
vez maior de que o próximo passo deve ser abordar a
governança em todos os níveis, incluindo a falta crônica
de transparência e participação na gestão da pesca. Em
vários países, os contratos são mantidos em
confidencialidade, evitando a supervisão daqueles que
têm direitos de pesca e os custos envolvidos. A
participação em processos-chave de tomada de decisão
é muitas vezes limitada, especialmente para a
sociedade civil.
A necessidade de transparência e participação é central
para os grandes esforços de reforma do setor
pesqueiro, incluindo: as Diretrizes Voluntárias para
Garantir a Pesca Sustentável em Pequena Escala (FAO;
2015); as Diretrizes Voluntárias sobre Governança
Responsável da Posse de Terras, Recursos Pesqueiros e
Florestais (FAO; 2012) e as Diretrizes para o
Desenvolvimento da Legislação Nacional sobre Acesso à
Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em
Matéria Ambiental (PNUMA; 2010).
Mesmo assim, os progressos têm sido limitados e
inconsistentes. Isto é, em parte, devido ao fato de não
existir um consenso global sobre quais informações
devem ser disponibilizadas publicamente. Além disso,
importantes diretrizes e acordos políticos se referem a
reformas de transparência apenas em termos gerais,
sem especificar os detalhes.

 Transparência: A FiTI irá aumentar a transparência
por meio da publicação regular de informações
referentes ao “acesso de recursos pesqueiros
marinhos”, incluindo, entre outros, quem tem o
direito de pesca (por exemplo, detentores dos
direitos, frotas, contratos de licença), quanto se
paga pelo direito de pesca e a quantidade de peixe
extraída. Essas informações irão cobrir tanto a pesca
em grande escala quanto em pequena escala.
 Participação: A FiTI irá melhorar a credibilidade das
informações fornecidas por meio de um processo
deliberativo, envolvendo todos os principais grupos
de stakeholders (ou seja, governo, empresas e
sociedade civil). Com o tempo, essa abordagem irá
estabelecer um ambiente baseado na confiança e no
consenso dos diversos stakeholders para a realização
de ações coletivas.
Uma maior transparência e o aumento da participação
dos vários stakeholders oferecem uma base credível
para o debate nacional. Também criam um ambiente
competitivo positivo entre países e empresas para que
o setor de pesca seja mais responsável.
A Fisheries Transparency Initiative (FiTI) foi iniciada sob
a liderança do Prof. Dr. Peter Eigen, fundador e
presidente do Conselho Consultor da Transparency
International.
A Plataforma de Governança HUMBOLDT-VIADRINA age
como a Secretaria Internacional da iniciativa.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

DESENVOLVENDO A FiTI

 A FiTI é uma iniciativa global. A iniciativa não se
concentra em um só país ou região. Ela visa
estabelecer condições equitativas entre todos os
países com recursos pesqueiros. Quanto mais países
participarem, mais poderosa será a iniciativa!

A FiTI estará na sua fase conceitual até o início de 2017.

 A implementação da FiTI é centrada nos países. A
intenção de participar da FiTI e o início do processo
oficial devem ser uma decisão do governo nacional.
Para isso, o governo de um país deve demonstrar o
apoio ativo da implementação da FiTI, incluindo
entre outros, o compromisso com um ambiente
facilitador, o estabelecimento de um Grupo Nacional
Composto pelos Diversos Stakeholders e a
publicação de informações pontuais.
 A FiTI é uma iniciativa voluntária com exigências
mandatórias. A implementação da FiTI é voluntária,
no entanto, uma vez que um país decide participar,
deve cumprir algumas exigências obrigatórias.
 A FiTI é baseada na governança por vários
stakeholders, garantindo que as partes envolvidas
do governo, empresas e sociedade civil estejam
igualitariamente representadas.
 A governança por vários stakeholders será aplicada
internacionalmente por meio de um Comitê
Internacional Composto por Vários Stakeholders,
bem como em todos os países participantes por
meio dos Grupos Nacionais Compostos pelos
Diversos Stakeholders.
 A FiTI irá fornecer diretrizes procedurais claras para
a coleta, verificação e divulgação de informações
relevantes sobre o setor pesqueiro. Um resultadochave desse processo é a publicação pontual de um
Relatório Nacional da FiTI.

Os pilares dessa iniciativa são os Princípios da FiTI, que
foram adotados na 1a Conferência Internacional da FiTI
(3 de fevereiro de 2016, Nouakchott/ Mauritânia). Esses
Princípios refletem as visões e os objetivos de todos os
stakeholders da FiTI.
Um quadro (chamado Padrão da FiTI) está sendo
desenvolvido pela Secretaria Internacional da FiTI. A
Secretaria é apoiada pelo Governo da República
Islâmica da Mauritânia.
Esse quadro irá levar à frente e apoiar as iniciativas já
existentes que visam fortalecer a transparência e a
participação na indústria da pesca, definindo:
 Quais informações devem ser públicas;
 Como pode ser alcançada a transparência; e
 Como a iniciativa será governada.
O Padrão da FiTI está sendo desenvolvido em consulta
próxima com o Grupo Consultor Internacional da FiTI.
Esse grupo de alto escalão composto por vários
stakeholders conta com renomados especialistas da
indústria da pesca e de governança provenientes de
governos, empresas e da sociedade civil. O grupo
oferece consultoria à Secretaria da FiTI em relação às
direções estratégicas do quadro geral.
O processo é apoiado por grupos de trabalho
especializados (por exemplo, empreendimentos
pesqueiros de grande e pequeno porte), que oferecem
recomendações para o Grupo Consultor Internacional
da FiTI.

Para mais informações, visite nosso site ou entre em
contato pelo e-mail info@fisheriestransparency.org.

www.fisheriestransparency.org

FisheriesTI

fisheriestransparencyinitiative

Fisheries Transparency Initiative (FiTI)

