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PT 

B8-1108/2016 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a luta contra o tráfico de marfim 

com destino à Europa resultante da caça a troféus 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Convenção CITES1, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando que a caça a troféus, que afeta essencialmente espécies não ameaçadas ou 

animais sem função reprodutora, não contribui para a extinção das espécies; 

B. Considerando que é importante que os países que exportam marfim e os que o importam 

colaborem de forma estreita, por forma a que um controlo estrito da oferta contribua 

para uma redução da procura; 

C. Considerando que esta atividade contribui para o desenvolvimento de uma economia 

local enquadrada, combatendo, assim, práticas ilegais; 

D. Considerando o papel da caça para o respeito da biodiversidade, consagrado na 

constituição da Namíbia2; 

E. Considerando que as receitas da caça a troféus financiam a salvaguarda de espécies 

ameaçadas e a proteção das reservas do tráfico de marfim3; 

1. Exorta a Comissão a fomentar a criação de observatórios nacionais independentes 

visando garantir uma afetação correta das receitas da caça a troféus; 

2. Insta a Comissão a defender, através de uma flexibilização da sua legislação, a caça a 

troféus enquanto instrumento de controlo e de luta contra a caça furtiva; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho 

e aos Estados-Membros. 

                                                 
1 Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 
2 Capítulo 11 – artigo 95 – n.º 1. 
3 A título de exemplo, na Tanzânia, as companhias de caça - ao todo 56 - financiam 220 veículos 

todo-o-terreno que perfazem mais de 8 milhões de quilómetros por ano no âmbito de patrulhas contra a caça 

furtiva. 


