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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que cerca de 70 % das pessoas pobres no mundo vivem em zonas rurais e 

dependem diretamente da diversidade biológica para a sua subsistência; que a proteção da 

biodiversidade é, por conseguinte, importante para modos de vida sustentáveis e para o 

desenvolvimento em benefício das pessoas mais desfavorecidas; que, por outro lado, a 

participação das comunidades locais pode ser decisiva para o êxito de tal proteção; 

B. Considerando que a biodiversidade global e os serviços ligados ao ecossistema são 

ameaçados pelas alterações da utilização dos solos, pela utilização insustentável dos 

recursos naturais, pela poluição e pelas alterações climáticas; que, em especial, muitas 

espécies ameaçadas enfrentam desafios maiores do que nunca devido à rápida 

urbanização, à perda de habitat e ao comércio ilegal de animais selvagens; 

C. Considerando que a participação da UE enquanto entidade jurídica neste sistema de 

proteção das espécies só confirma a posição de relevo e de responsabilidade que a UE 

assume na promoção da sustentabilidade; 

D. Considerando que as práticas de gestão dos recursos naturais e o comércio ilegal com 

estreitas ligações aos problemas de governação e de segurança constituem a quarta maior 

forma de criminalidade internacional em volume de negócios anual; 

E. Considerando que a maior parte dos conflitos tem origem na exploração das riquezas 

naturais e no comércio ilegal de animais, pondo em perigo o bem-estar das comunidades 

locais, a biodiversidade, a fauna e a flora; 

F. Considerando que o conflito entre as pessoas e os animais, que resulta da perda de habitats 

e das necessidades crescentes dos seres humanos, constitui uma séria ameaça para a 

sobrevivência de muitas espécies em diferentes partes do mundo; que a perda e a 

degradação da floresta são essencialmente causadas pela expansão das terras agrícolas, 

pelo abate intensivo de madeira para construção, combustível e outros produtos florestais, 

bem como pelo sobrepastoreio; que as espécies selvagens que entram em contacto com 

seres humanos são frequentemente mortas ou capturadas; que confrontar os caçadores 

furtivos pode ser extremamente perigoso; 

G. Considerando que os elefantes e os rinocerontes ocupam o topo da lista de espécies que 

são mortas por caçadores furtivos, refletindo o aumento da procura das suas defesas e dos 

seus chifres em todo o mundo; que os caçadores furtivos podem ser movidos pela pobreza 

ou explorados por organizações criminosas que procuram recrutar caçadores com 

conhecimento do terreno local; 

H. Considerando que o tráfico de animais selvagens - que envolve caçadores furtivos, agentes 

armados não estatais dos países de origem, grupos da criminalidade internacional e uma 

série de intervenientes nos países de destino - não é um fenómeno novo, mas que a sua 

dimensão, a sua natureza e o seu impacto atingiram níveis sem precedentes no que se 
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refere a algumas espécies; 

I. Considerando que é necessário reconhecer o valor intrínseco da diversidade biológica e 

das suas inúmeras contribuições para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da 

humanidade, em conformidade com as metas estabelecidas no objetivo 15 da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

J. Considerando que os crimes contra os animais selvagens constituem uma grave atividade 

criminosa organizada transnacionalmente a nível mundial, com um volume de negócios 

anual superior a 19 mil milhões de dólares, o que faz dela a quarta maior atividade ilegal 

do mundo; que os seus efeitos na biodiversidade são devastadores e que, devido à sua 

estreita relação com a corrupção, tem um impacto negativo no Estado de Direito, 

especialmente em algumas regiões de África, onde este tipo de crimes tem um efeito 

muito nocivo no potencial de desenvolvimento económico; 

K. Considerando que a UE tem um papel importante a desempenhar no combate a este tipo 

de tráfico, uma vez que a Europa é atualmente um mercado de destino e uma plataforma 

para o trânsito do tráfico para outras regiões; que a Europa é também a região de origem 

de certas espécies destinadas ao comércio ilegal; 

1. Manifesta a sua preocupação com o aumento da caça furtiva e do comércio ilegal de 

espécies selvagens e dos seus produtos, bem como com o seu impacto nocivo aos níveis 

económico, social e ambiental; entende que a luta contra a caça furtiva exige uma resposta 

coordenada da UE e a assistência aos países com capacidades limitadas para proteger a 

fauna selvagem; considera que a UE pode desempenhar um papel mais importante na 

proteção e na manutenção das reservas de vida selvagem nos países em desenvolvimento; 

2. Recorda que a biodiversidade e ecossistemas resistentes garantem meios de subsistência, 

aumentam a segurança alimentar e nutricional, permitem o acesso à água e à saúde e 

contribuem de forma significativa para a atenuação das alterações climáticas e a adaptação 

às mesmas; considera, por conseguinte, fundamental que a biodiversidade e os serviços 

ligados ao ecossistema sejam protegidos, a fim de garantir que meios de subsistência 

sustentáveis contribuam para a redução da pobreza em todo o mundo; 

3. Salienta que a estratégia da UE em matéria de coerência das políticas consagrada nos 

Tratados tem de ter em devida conta a proteção dos animais selvagens, sublinha o papel 

crucial da biodiversidade nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e apoia a 

iniciativa emblemática B4Life em matéria de proteção da biodiversidade, nomeadamente 

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento e do Instrumento de Cooperação para o 

Desenvolvimento, bem como o objetivo 1.2 do Plano de Ação da UE contra o Tráfico de 

Animais Selvagens respeitante às comunidades rurais; insta a Comissão a garantir que as 

medidas neste domínio sejam coerentes com o objetivo fundamental de redução da 

pobreza da política de desenvolvimento da UE, políticas florestais sustentáveis e com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em particular com o 

Objetivo 15, e que tenham impactos positivos, em particular, na segurança alimentar, nos 

habitats naturais e nos ecossistemas; solicita à UE que promova atividades geradoras de 

rendimento nos espaços protegidos e nas respetivas zonas-tampão (por exemplo, através 

do turismo sustentável) e que reforce as capacidades locais em conformidade; 

4. Insta a Comissão e o Conselho a mobilizarem os respetivos instrumentos em matéria de 
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comércio e desenvolvimento no sentido de criar programas específicos para fortalecer a 

implementação da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da 

Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) e fornecer recursos que permitam 

desenvolver as capacidades de luta contra a caça furtiva e o tráfico, sobretudo através do 

apoio, do reforço e da ampliação de iniciativas repressivas, tais como a ASEAN Wildlife 

Enforcement Network (ASEAN-WEN), a Horn of Africa Wildlife Enforcement Network 

(HA-WEN), e o Grupo de Trabalho do Acordo de Lusaca (LATF), que visam a criação de 

centros regionais de especialização e constituem modelos de cooperação contra a 

criminalidade relacionada com as espécies selvagens; 

5. Recorda que uma grande parte dos problemas enfrentados pela UE no que diz respeito ao 

tráfico de animais selvagens é causada pela má aplicação pelos Estados-Membros da 

legislação da UE na matéria; insta os Estados-Membros e todos os outros intervenientes 

pertinentes a executarem o Plano de Ação da UE contra o Tráfico de Animais Selvagens 

nos prazos previstos, em conformidade com as conclusões sobre o mesmo plano adotadas 

pelo Conselho em 20 de junho de 2016; 

6. Considera que a riqueza da população de África depende, em grande medida, da sua vida 

selvagem e que a pobreza nas zonas rurais é um elemento fundamental da caça furtiva no 

terreno; 

7. Considera que as ONG podem desempenhar um importante papel no controlo do 

cumprimento e na comunicação de crimes contra a vida selvagem; apela a um maior apoio 

aos esforços das ONG, atendendo à capacidade limitada das autoridades públicas locais 

nestes domínios; 

8. Salienta que a proteção da vida selvagem, dirigida essencialmente à conservação dos 

ecossistemas e das paisagens que sustentam as principais populações africanas de animais 

selvagens, deve constituir um elemento fundamental das estratégias de redução da pobreza 

da UE; 

9. Assinala que o Plano de Ação estará votado ao insucesso se não for financiado de forma 

adequada; entende que devem ser identificados recursos financeiros no orçamento da UE 

e de cada Estado-Membro para assegurar a execução do plano e que também devem ser 

atribuídos de uma forma clara os recursos humanos necessários; 

10. Considera que a criminalidade contra os animais selvagens e as florestas deve ser tratada 

com a mesma atenção que qualquer outra criminalidade organizada transnacional e que, 

por conseguinte, a aplicação da lei não deve limitar-se aos caçadores furtivos, mas visar 

também os escalões mais elevados da criminalidade organizada; 

11. Insta os governos dos países de origem a: (i) melhorar o Estado de Direito e criar uma 

dissuasão eficaz através do reforço da investigação, acusação e condenação penal; (ii) 

adotar uma legislação mais estrita que trate o comércio ilícito de animais selvagens como 

um «crime grave» que merece o mesmo grau de atenção e de importância que outras 

formas de criminalidade organizada transnacional; (iii) atribuir mais recursos à luta contra 

os crimes contra a vida selvagem, com vista, nomeadamente, a reforçar a aplicação da 

legislação, os controlos do comércio e a vigilância nesta matéria, bem como a deteção e 

apreensão na alfândega; (iv) comprometer-se a adotar uma política de tolerância zero em 

matéria de corrupção; 
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12. Realça que são necessárias intervenções coletivas a nível mundial para combater os 

crimes contra a vida selvagem, incluindo a sua dimensão financeira, através da 

cooperação internacional em matéria de luta contra o branqueamento de capitais; salienta 

igualmente a necessidade de lançar campanhas de sensibilização destinadas a travar a 

procura de produtos da fauna e da flora selvagens; 

13. Insta os países de origem, de trânsito e de destino a aprofundarem os seus níveis de 

cooperação no combate ao comércio ilegal de animais selvagens ao longo de toda a 

cadeia; solicita, neste sentido, uma maior cooperação entre, por exemplo, a Organização 

Internacional de Polícia Criminal (Interpol), a Organização Mundial das Alfândegas 

(OMA), o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade (UNODC) e a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC); 

14. Solicita à UE que melhore a assistência financeira e técnica prestada através do ICD e do 

FED e destinada a ajudar os países em desenvolvimento a aplicar regulamentações 

nacionais em matéria de fauna selvagem em conformidade com as recomendações da 

CITES, em particular os que não dispõem de recursos suficientes para fazer cumprir a 

legislação e punir os traficantes; 

15. Sublinha que a pobreza e a fragilidade das administrações permitem que os criminosos 

corrompam os funcionários mal pagos das autoridades responsáveis pela aplicação da lei; 

salienta a necessidade de gerir de forma responsável os riscos associados à luta contra a 

caça furtiva e o comércio de espécies selvagens - atividades que causam danos nos 

ecossistemas e nos meios de subsistência no mundo rural, incluindo nos que se baseiam no 

ecoturismo -, bem como a necessidade de ações de sensibilização dos especialistas em 

matéria de criminalidade organizada e branqueamento de capitais; sublinha que a 

corrupção generalizada, a fragilidade das instituições, a erosão do Estado, a má gestão e as 

sanções pouco pesadas para os crimes contra a vida selvagem constituem grandes 

problemas que têm de ser resolvidos se pretendermos combater efetivamente o tráfico 

transnacional de animais selvagens; insta a UE a apoiar os países em desenvolvimento nos 

seus esforços para reduzir os incentivos à caça furtiva melhorando as oportunidades 

económicas e promovendo a boa governação e o Estado de Direito, prestando formação e 

apoio às agências que se dedicam ao combate ao comércio ilegal de animais selvagens e 

aumentando a sensibilização para o esse comércio, e solicita às instituições da UE, aos 

Estados-Membros e a todos os Estados envolvidos que investiguem de forma mais 

sistemática as ligações entre o tráfico de animais selvagens e os conflitos regionais ou o 

terrorismo, enquanto se aguardam os resultados do próximo relatório do UNODC; salienta 

que é necessária uma estratégia a longo prazo de combate à corrupção e que é há que 

reforçar a capacidade de investigar de forma eficaz as alegações de cumplicidade a nível 

governamental; realça que tal poderia, em última instância, conduzir à aplicação de 

sanções a nível da UE e a nível internacional; 

16. Solicita que sejam tomadas medidas que permitam aos atores locais beneficiar diretamente 

do seu envolvimento na proteção da vida selvagem e, paralelamente a medidas para 

combater as atividades ilícitas relacionadas com os animais selvagens, aumentar as 

possibilidades de ganharem a vida sem se dedicarem a essas atividades; solicita, em 

particular, que essas medidas sejam incluídas a título prioritário nos diferentes acordos de 

comércio e cooperação negociados com países terceiros; convida a Comissão a ponderar a 

introdução de projetos-piloto para este efeito, visando, em especial, a formação e o apoio 
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às autoridades aduaneiras locais e às guardas florestais de países terceiros, no quadro dos 

acordos de cooperação; 

17. Considera que o setor privado deve ser encorajado a dar o exemplo, tanto dentro como 

fora do território da UE, através de um código de conduta que condene o consumo de 

produtos ilegais da fauna e da flora selvagens; 

18. Solicita que sejam apoiadas as iniciativas do setor privado destinadas a combate o 

comércio ilegal de animais selvagens; 

19. Solicita que, na execução do Plano de Ação da UE, seja estabelecida uma cooperação 

mais estreita e construtiva entre as partes interessadas, incluindo as organizações da 

sociedade civil e os setores de atividade pertinentes, para que seja tirado o melhor partido 

dos instrumentos e políticas existentes e para que se reforcem as sinergias entre os 

mesmos, a fim de garantir o máximo impacto na luta contra o tráfico de espécies 

selvagens na UE e a nível mundial; 

20. Apela a uma mudança radical na recolha de informações, na legislação e na aplicação da 

lei, bem como no combate à corrupção, no que diz respeito ao tráfico de animais 

selvagens nos Estados-Membros e noutros países de trânsito e de destino; convida, por 

conseguinte, a Comissão a conferir a máxima atenção a estes aspetos de administração e 

verificação da aplicação das normas internacionais relativas ao tráfico de animais 

selvagens; 

21. Sublinha que deve ser tornada obrigatória a inclusão de um capítulo sobre 

desenvolvimento sustentável em todos os novos acordos comerciais; considera que o 

comércio legal e sustentável pode prestar um contributo positivo para o desenvolvimento 

sustentável e para as comunidades; entende que a UE deve atuar a nível internacional no 

sentido de apoiar os países terceiros na luta contra o tráfico de espécies selvagens e 

contribuir para a evolução futura da legislação pertinente através de acordos bilaterais e 

multilaterais; 

22. Apela ao reforço dos mecanismos de responsabilização a nível internacional e à melhoria 

urgente da legislação e das políticas para pôr termo ao tráfico e à procura de animais 

selvagens e de produtos florestais; 

23. Solicita um relatório anual pormenorizado que acompanhe e avalie o progresso da 

execução dos programas e que inclua um mecanismo semelhante ao quadro de pontuação 

utilizado para monitorizar os progressos efetuados no sentido da realização da rede Natura 

2000; 

24. Salienta que a harmonização de políticas e quadros jurídicos é particularmente importante 

no que diz respeito aos crimes contra a vida selvagem, a fim de evitar a «migração» das 

redes criminosas no domínio da vida selvagem; 

25. Insta a UE e todos os seus Estados-Membros a alargarem o apoio à regulação do comércio 

internacional, a encerrarem definitivamente os mercados internos de marfim e a 

destruírem todas as reservas de marfim. 
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