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AJUDAS ESTRUTURAIS AO SETOR DAS PESCAS

Financiada inicialmente pelo Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas (IFOP), a
política europeia das pescas foi custeada pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP) durante o
período de 2007-2013 e é, presentemente, financiada pelo novo Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas (FEAMP), no valor de 6,4 mil milhões de euros, durante o período
2014-2020. O FEAMP apoia os pescadores na transição para uma pesca sustentável, ajuda as
comunidades costeiras a diversificar as suas economias e financia projetos destinados a criar
novos empregos e melhorar a qualidade de vida ao longo das zonas costeiras europeias.

BASE JURÍDICA

Artigos 32.º a 37.º e artigo 158.º do Tratado CE, e artigos 38.º a 43.º do Tratado de Lisboa.
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro
de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que
estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao
Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n. ° 1083/2006 do Conselho,
Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014,
relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

OBJETIVOS

O principal objetivo da política estrutural das pescas é disponibilizar as medidas financeiras
destinadas à implementação da Política Comum das Pescas (PCP) e ao desenvolvimento
sustentável das zonas de pesca e de aquicultura. Esta política apoia os pescadores no
cumprimento das novas exigências, como a proibição de devoluções, novas medidas de
segurança, mudanças nas condições de trabalho, recolha de dados e infraestruturas portuárias.

REALIZAÇÕES

A. Antecedentes
A política estrutural das pescas teve início em 1970, quando foi decidido incluir no Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA), secção «Orientação», um apoio à
construção, à modernização, à comercialização e à transformação no setor da pesca.
Em 1992, no Conselho Europeu de Edimburgo, foi decidido integrar a política estrutural da
pesca no dispositivo dos Fundos Estruturais com um objetivo próprio, o Objetivo n.º 5(a)
(adaptação das estruturas da pesca), e um instrumento financeiro autónomo, o Instrumento
Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP). Para apoiar financeiramente as zonas dependentes da
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pesca, foi lançada a iniciativa comunitária relativa à restruturação do setor das pescas (PESCA)
para o período de 1994-1999, bem como outras medidas de acompanhamento, nomeadamente
reformas antecipadas e prémios aos jovens pescadores.
No quadro da Agenda 2000, foram introduzidas novas orientações, entre as quais a integração
dos problemas estruturais das zonas dependentes da pesca no novo Objetivo n.º 2 dos Fundos
Estruturais e a não renovação da iniciativa PESCA em 2000. O Regulamento (CE) n.º 1263/1999
do Conselho estabeleceu o novo enquadramento para as intervenções do IFOP no período de
2000-2006, com vista a alcançar um equilíbrio sustentável entre os recursos haliêuticos e a sua
exploração,
B. Fundo Europeu das Pescas (FEP)
1. No âmbito da Política Comum das Pescas (PCP), o FEP substituiu o IFOP a partir do
período 2007-13 e tinha cinco prioridades:
— apoiar os principais objetivos da política comum das pescas, garantir a exploração

sustentável dos recursos haliêuticos e um equilíbrio estável entre estes recursos e a
capacidade de pesca da frota da UE;

— reforçar a competitividade e a viabilidade económica dos operadores do setor;

— promover métodos de pesca e de produção respeitadores do ambiente;

— assegurar apoio adequado aos trabalhadores do setor das pescas;

— facilitar a diversificação das atividades económicas nas zonas dependentes da pesca.

O orçamento total do FEP para o período 2007-2013 ascendeu a 3 849 milhões de euros
(2908 milhões de euros para as zonas de convergência e os restantes 941 milhões de euros para
as zonas de não convergência).
2. Tipos de intervenção
— medidas de adaptação da frota de pesca comunitária (ajuda à cessação permanente ou

temporária da atividade de navios de pesca, ou à formação, à reconversão profissional ou
à reforma antecipada);

— aquicultura, transformação e comercialização: promoção da aquisição e da utilização de
equipamentos e métodos destinados a reduzir o impacto da pesca no ambiente, em especial
da pesca por pequenas empresas e microempresas.

— medidas de interesse comum: foram elegíveis para ajuda projetos que contribuíssem para
o desenvolvimento sustentável ou para a conservação dos recursos, para o reforço dos
mercados dos produtos da pesca ou para a promoção de parcerias entre cientistas e
profissionais do setor das pescas;

— desenvolvimento sustentável das zonas de pesca: apoio a medidas e iniciativas destinadas
a diversificar e a reforçar o desenvolvimento económico de zonas afetadas pelo declínio
das atividades de pesca;

— assistência técnica: medidas relacionadas com a preparação, o acompanhamento, o apoio
técnico e administrativo, a avaliação, a auditoria e o controlo necessários à aplicação do
regulamento proposto.

Incumbiu aos Estados-Membros a responsabilidade de repartir os recursos financeiros por estas
cinco prioridades.



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 3

FUNDO EUROPEU DOS ASSUNTOS MARÍTIMOS E DAS PESCAS
(FEAMP)

Para dar cumprimento ao acordo entre o Parlamento e o Conselho relativamente à nova
e exaustivamente revista PCP, o FEAMP, tal como proposto pela Comissão e inicialmente
modificado pelo Parlamento na sua primeira leitura de outubro de 2013, sofreu uma outra
alteração, que se traduziu num acordo com o Conselho.
O FEAMP é um dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento que se complementam
entre si para criar mais empregos, bem-estar e crescimento na UE. Estes fundos obedecem a
disposições e a regras comuns (ver o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013), que melhoram e harmonizam a sua coordenação
e execução. O FEAMP é utilizado para cofinanciar projetos em conjunto com o financiamento
nacional: é atribuída a cada Estado-Membro uma parte do orçamento total do Fundo, consoante
a dimensão do respetivo setor das pescas (nível de emprego e de produção, dimensão da frota
de pesca, etc.). Os Estados-Membros elaboram então um programa operacional, que descreve
a repartição dos recursos de financiamento, a aprovar pela Comissão. As autoridades nacionais
estão mandatadas para escolher os projetos a financiar e são, em conjunto com a Comissão,
solidariamente responsáveis pela execução do programa operacional.
Este programa assenta em quatro eixos principais:
A. Sustentabilidade ambiental das pescas da UE
— Investimentos em artes de pesca mais seletivas, de forma a eliminar as devoluções e, deste

modo, gerir o impacto da obrigação imposta pela reforma da PCP de desembarcar todas
as capturas a partir de 2015;

— Por insistência do Parlamento, é concedida prioridade à recolha de dados e aos controlos,
mediante um aumento substancial do montante do FEAMP atribuído a este fim;

— Aplicação de medidas destinadas a preservar as unidades populacionais de peixes, como
os períodos de defeso;

— Congelamento dos subsídios dos operadores que não cumpram as regras da PCP.

B. Competitividade do setor das pescas da UE
— Apoio de arranque (investimento que pode ir até 75 mil euros em embarcações com menos

de 12 m) destinado a pescadores com menos de 40 anos e, pelo menos, cinco anos de
experiência profissional no setor;

— Apoio à diversificação do rendimento dos pescadores através de atividades
complementares (como a pesca-turismo). Significativo foi o facto de o Parlamento ter
rejeitado a reconversão fora do setor da pesca originalmente proposta pela Comissão.

— Investimentos a bordo para uma melhor gestão das capturas e para melhorar a
respetiva qualidade, bem como investimentos nas estruturas portuárias, tendo em vista o
cumprimento da obrigação de desembarque das capturas;

— Apoio à inovação, incluindo o desenvolvimento de embarcações mais modernas e
respeitadoras do ambiente;

— Apoio aos planos de produção e de comercialização elaborados pelas organizações de
produtores;



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 4

— Ajudas à cessação definitiva para o desmantelamento de navios, visando reduzir a
capacidade e o esforço de pesca (destinadas a segmentos da frota com excesso de
capacidade, devendo ser suprimidas até 2018);

— Apoio à substituição de motores, tendo em vista a redução da potência e das emissões
de CO2 (condicionado à redução da potência dos motores das embarcações com uma
dimensão situada entre os 12 e os 24 metros);

C. Melhores condições sociais:
— Investimentos para melhorar a saúde, a higiene e a segurança a bordo;

— Formação profissional para os pescadores;

— Instituição de um fundo de seguro mutualista para cobrir catástrofes naturais e ambientais
ou problemas de saúde (abrangendo os pescadores e os ostreicultores, em caso de pragas).

D. Crescimento Azul (aquicultura)
— Apoio ao reforço do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da transferência de

conhecimentos;

— Aumento da competitividade e da viabilidade das empresas aquícolas, em especial das
pequenas e médias empresas;

— Iniciativas para proteger e restaurar a biodiversidade aquática e para melhorar os
ecossistemas ligados à aquicultura;

— Promoção de uma aquicultura com um nível elevado de proteção do ambiente, da saúde e
bem-estar dos animais, bem como da saúde e da segurança públicas;

— Desenvolvimento da formação profissional, de novas competências profissionais e da
aprendizagem ao longo da vida; Para pôr em prática estas medidas, afiguram-se pertinentes
estratégias de especialização inteligente (RIS3): estas incluem uma abordagem integrada,
para que novas iniciativas e novas candidaturas possam ser injetadas em todas as atividades
económicas existentes, através da promoção da inovação, da constituição de empresas de
jovens, da formação e de abordagens da base para o topo. Estes princípios podem, por
conseguinte, desempenhar um papel importante no estímulo do Crescimento Azul.

Orçamento:
O orçamento do FEAMP para o período 2014-2020 ascende a 6,4 mil milhões de euros,
sendo 89 % do Fundo geridos pelos Estados-Membros e utilizados para reduzir o impacto da
pesca no meio marinho, proporcionar mais instrumentos de mercado aos consumidores e aos
profissionais, promover uma gestão conjunta de áreas protegidas e apoiar a pesca artesanal.
Deste montante:
— 4340 milhões de euros são atribuídos ao desenvolvimento sustentável das pescas e da

aquicultura, inclusive a medidas relacionadas com a comercialização e a transformação, a
assistência técnica, o apoio e o desenvolvimento local das zonas de pesca;

— 580 milhões de euros destinam-se a medidas de controlo e execução, para assegurar
a conformidade com a PCP e proteger um acesso equitativo a unidades populacionais
saudáveis. Estas incluem o controlo do acesso às zonas de pesca, o esforço de pesca, os
TAC e as quotas;

— 520 milhões de euros financiam a recolha de dados para uma melhor gestão a longo prazo
das pescas (por exemplo, compreender e monitorizar as espécies comerciais, a dinâmica de
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uma única unidade populacional, assim como as pescarias mistas e a modelização ecológica
das bacias regionais);

— 71 milhões de euros são afetados a medidas da Economia Azul, de molde a permitir o
crescimento sustentável e a criação de emprego a partir de recursos marinhos em domínios
como a vigilância marítima, um melhor conhecimento do mar e dos ecossistemas, bem
como a exploração responsável de recursos marinhos novos (energia, biotecnologia, etc.).

— 192,5 milhões de euros são atribuídos a título de compensação às regiões ultraperiféricas
(RUP), cujas frotas são, na sua maioria, compostas por navios de pesca artesanal. O
FEAMP tem em conta as desvantagens específicas das RUP através de uma maior ajuda
pública e de um regime de compensação dos custos suplementares para os produtos da
pesca e da aquicultura.

Os restantes 11 % são geridos diretamente pela Comissão, tendo em vista apoiar projetos à escala
da UE em assuntos marítimos e costeiros, designadamente o ordenamento do espaço marítimo,
a governação internacional e a cooperação, bem como o intercâmbio de informações e de boas
práticas.
Quadro financeiro plurianual (QFP)
As intervenções estruturais da PCP são reguladas pelo quadro financeiro plurianual, que define
os montantes anuais máximos que a UE pode despender em diferentes domínios de intervenção.
Estabelecem um regime para a programação financeira e a disciplina orçamental, garantindo
a previsibilidade das despesas da UE e que estas permanecem dentro dos limites decididos
durante um período suficientemente longo para que as políticas comuns sejam eficazes. O QFP
2014-2020 está dividido em seis categorias de despesas correspondentes aos diferentes domínios
de atividade, nomeadamente o crescimento sustentável e os recursos naturais, que inclui a PCP
e dispõe de um orçamento de 420 mil milhões de euros.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento escrutina as despesas da UE através dos FEEI durante o processo de quitação
orçamental anual e, no que diz respeito às pescas, apoiou a criação do FEAMP enquanto novo
instrumento financeiro para acompanhar a PCP reformada e promover a Política Marítima
Integrada.
Em 6 julho de 2016, o Parlamento Europeu debateu e aprovou o relatório de iniciativa sobre a
preparação da revisão pós-eleitoral do QFP 2014-2020[1], que constituiu o seu contributo para
o processo antes de a Comissão apresentar a revisão intercalar do QFP. O Parlamento solicitou,
nomeadamente, que a dotação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas não
fosse reduzida na segunda metade do QFP, para permitir o cumprimento dos objetivos da recente
reforma da Política Comum das Pescas.
Em relação ao Crescimento Azul, o Parlamento apoia a abordagem regional, já que a execução
das RIS3 só pode ter êxito se tiver por base ativos locais e regionais. O Parlamento insta a
União Europeia e os Estados-Membros a levarem a cabo um acompanhamento periódico (anual
e intercalar) da execução das estratégias[2]. O Parlamento reconhece também a importância de

[1]Textos aprovados, P8_TA(2016)0309.
[2]Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2016, sobre a política de coesão e as estratégias de
investigação e inovação para a especialização inteligente (RIS3) — Textos Aprovados, P8_TA(2016)0320.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0309
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0320
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prestar apoio e orientação às regiões no que diz respeito à conceção e à execução das suas
estratégias RIS3[3].
Na sua resolução mais recente sobre as regiões ultraperiféricas[4], o Parlamento apelou à criação
de sinergias entre os fundos estruturais e todos os instrumentos, fundos e programas da União,
de molde a explorar plenamente o potencial dos fundos regionais da UE e a tirar o máximo
partido do potencial das RUP.
Investigação para a Comissão das Pescas:
— Small-scale fisheries and ‘Blue Growth’ in the EU, April 2017

— Perspetivas para o novo Fundo Europeu das Pescas 2011[5]

— Focus on Fisheries Subsidies[6]

— Global Fisheries Subsidies[7]

— EPRS Library Briefing on the European Maritime and Fisheries Fund[8] (2014-2020)

Priit Ojamaa / Matilde Vallerani
09/2017

[3]Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de janeiro de 2014, intitulada «Especialização inteligente: rede de
excelência para uma boa política de coesão» - JO C 482, 23.12.2016, p. 2.
[4]Resolução de 26 de fevereiro de 2014 intitulada «Otimizar o potencial das Regiões Ultraperiféricas criando
sinergias entre os fundos estruturais da UE e outros programas da UE» - Texto Aprovados, P7_TA(2014)0133.

[5]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-
PECH_ET(2011)460061_PT.pdf
[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-
PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-
PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/
LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0133
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-PECH_ET(2011)460061_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-PECH_ET(2011)460061_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf
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