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SUGESTÕES 

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

 Tendo em conta a sua resolução, de 12 de abril de 2016, sobre a inovação e 

diversificação da pesca costeira artesanal nas regiões dependentes da pesca1, 

 Tendo em conta a sua resolução, de 4 de julho de 2017, sobre o papel do turismo ligado 

à pesca na diversificação das atividades de pesca2, 

 Tendo em conta a sua resolução, de 6 de julho de 2017, sobre a promoção da coesão e 

do desenvolvimento nas regiões ultraperiféricas da UE: aplicação do artigo 349.º do 

TFUE3, 

 Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 relativo à política comum das 

pescas4, 

 Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1379/2013 que estabelece a organização 

comum dos mercados dos produtos da pesca e da aquicultura5, 

 Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 508/2014 relativo ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP)6, 

A. Considerando que a pesca, nomeadamente a pesca artesanal e de pequena escala, é uma 

atividade tradicional, que, devido à sua especificidade, determina a identidade e o modo 

de vida das populações na maioria das zonas costeiras das «regiões com baixo 

crescimento» (como é o caso das zonas italianas do Mezzogiorno, da Grécia, da 

Croácia, de Espanha e de Portugal) e das regiões de «baixos rendimentos» 

(nomeadamente zonas da Bulgária e da Roménia) referidas no relatório pertinente da 

Comissão; 

B. Considerando que a subsistência de 12 % da população mundial depende da pesca e da 

aquicultura e que, portanto, o comércio de produtos da pesca pode ter um forte impacto 

social e económico, com cerca de 40 % da produção a ser comercializada 

internacionalmente, com um valor de exportação anual superior a 115 mil milhões de 

euros; 

C. Considerando que a pesca de pequena escala, a pesca artesanal, a pesca costeira e a 

apanha de marisco têm uma importância económica, territorial, social e cultural em 

muitas zonas costeiras da UE, incluindo nas ilhas e nas regiões ultraperiféricas, e que, 

portanto, este setor deve ser protegido e apoiado face à pesca industrial e de grande 

escala e à aquicultura industrial; 

                                                 
1 Textos aprovados, P8_TA(2016)0109. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2017)0280. 
3 Textos aprovados, P8_TA(2017)0316. 
4 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 
5 JO L 354 de 28.12.2013, p. 1. 
6 JO L 149 de 20.5.2014, p. 1. 
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D. Considerando que a pesca artesanal utiliza artes e técnicas com um menor impacto nas 

unidades populacionais em perigo; 

E. Considerando que a pesca artesanal tem repercussões significativas para o futuro das 

comunidades costeiras e insulares menos desenvolvidas da União; que é necessário 

fomentar o interesse dos jovens em ingressar no setor e oferecer-lhes formação de 

elevada qualidade, nomeadamente na pesca artesanal e costeira, a fim de contribuir para 

o desenvolvimento das zonas que dependem da pesca e para a fixação de população; 

F. Considerando que para alcançar o rendimento máximo sustentável (RMS) é necessário 

adotar uma abordagem regional que tenha em conta critérios científicos e considerações 

socioeconómicas; 

G. Considerando que UE é o maior mercado de produtos da pesca do mundo, pelo que é 

necessário garantir que as atividades de pesca sejam rentáveis, equilibradas e 

sustentáveis; 

H. Considerando que a pesca continua a diminuir, o que contribui ainda mais para o grave 

declínio económico de muitas zonas costeiras e insulares, nomeadamente das regiões 

mais atrasadas, traduzindo-se em despovoamento, com os habitantes a partirem para 

áreas que oferecem melhores perspetivas de emprego e de educação; 

I. Considerando que as medidas relativas a estas regiões, adotadas no âmbito da política 

comum das pescas, devem ser sustentáveis do ponto de vista social e económico, a fim 

de assegurar que a pesca artesanal continue a ser viável; que as espécies pescadas na 

pesca costeira têm um grande valor em termos socioeconómicos, apesar de apenas 

representarem uma proporção reduzida da pesca comercial; 

J. Considerando que o artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 prevê que «a 

repartição das possibilidades de pesca que lhes foram atribuídas... os Estados-Membros 

utilizam critérios transparentes e objetivos» e que «os critérios a utilizar podem incluir, 

designadamente,... o contributo para a economia local»; que, neste contexto, a UE deve 

prestar especial atenção às frotas das regiões menos desenvolvidas; 

K. Considerando que as mulheres desempenham um papel essencial na pesca artesanal, 

especialmente em tarefas relacionadas com a cadeia de transformação e a apanha de 

marisco; 

L. Considerando que a política de coesão da UE visa reduzir as disparidades entre regiões 

e Estados-Membros, fomentando a convergência económica, social e territorial e tendo 

em conta o papel desempenhado pelo setor da pesca e pelos setores que lhes estão direta 

ou indiretamente associados no desenvolvimento das regiões costeiras; 

M. Considerando que o grande número de empregos, tanto diretos como indiretos, gerados 

nos setores da pesca, da apanha de marisco e da aquicultura e nas indústrias conexas, 

bem como nas indústrias de comercialização e transformação dos produtos da pesca, 

lhes confere uma grande importância socioeconómica; 

N. Considerando que algumas regiões de pesca costeira nas regiões mais atrasadas se 

situam perto de regiões economicamente desenvolvidas e de destinos turísticos, sendo, 
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porém, incapazes de alcançar um crescimento económico adequado; 

O. Considerando que, nessas regiões, a pressão para utilizar os recursos do mar se está a 

intensificar, com o setor das pescas a ser frequentemente marginalizado a favor do 

turismo, embora ambos os setores sejam compatíveis e complementares; 

P. Considerando que o artigo 349.º do TFUE reconhece a situação económica e social 

específica das regiões ultraperiféricas (RUP), que é agravada por fatores estruturais 

(carácter remoto, insularidade, pequena dimensão, topografia e clima difíceis, 

dependência de um número reduzido de produtos, etc.) cuja persistência e conjugação 

limitam gravemente o seu desenvolvimento; 

Q. Considerando que nas regiões menos desenvolvidas, em particular nas RUP, uma 

grande percentagem das populações locais depende de atividades relacionadas com a 

pesca artesanal costeira e local, e existe uma falta de jovens nestas atividades por serem 

pouco atrativas, pouco qualificadas e, muitas vezes, mal remuneradas; 

R. Considerando que uma forma de garantir a competitividade dos produtos da pesca das 

RUP é assegurar que o preço do pescado dessas regiões não é inflacionado como 

resultado dos custos de transporte quando chega aos principais mercados de destino; 

S. Considerando que a pesca recreativa e o turismo ligado a esta atividade têm um 

importante impacto económico e podem promover a diversificação económica nestas 

regiões; 

T. Considerando que a estratégia da UE para a economia azul incentiva e apoia o 

desenvolvimento económico sustentável nas zonas costeiras; 

U. Considerando que o turismo marítimo e costeiro emprega 3,2 milhões de pessoas e gera 

um total de 183 000 milhões de euros de valor acrescentado bruto na UE; 

1. Salienta a importância da pesca, em especial da pesca artesanal, e do turismo costeiro e 

marítimo sustentável para o desenvolvimento de uma economia marítima totalmente 

inclusiva em termos sociais e ambientais; salienta a importância de diversificar a oferta 

turística, fomentando as atividades sustentáveis do ponto de vista económico e 

ambiental que facilitem e promovam o acesso ao património marítimo, ao turismo 

submarino, ao turismo gastronómico e aos desportos aquáticos, durante todo o ano, com 

vista a compensar a sazonalidade; considera necessário prestar um maior apoio 

financeiro às PME que desenvolvam soluções inovadoras para o turismo costeiro e 

marítimo, através de instrumentos financeiros, como o Horizonte 2020; 

2. Observa que a diversificação se tornou uma necessidade para muitos pescadores de 

pequena escala em quase toda a parte, mas especialmente para os das regiões mais 

atrasadas, visto que os seus rendimentos provenientes de atividades de pesca são, 

frequentemente, insuficientes, pelo que necessitam de recorrer a fontes adicionais de 

rendimento, incluindo novas ofertas turísticas relacionadas com a atividade da pesca; 

incentiva a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a utilização de diferentes 

fundos da UE, juntamente com o FEAMP, a fim de desenvolver o turismo ligado à 

pesca e as atividades transformadoras de pescado nestas zonas e, deste modo, 

diversificar as fontes de rendimento; sublinha, no entanto, que essa diversificação não 
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deve, de modo algum, pôr em risco as atividades de pesca e que o trabalho dos 

pequenos pescadores deve ser reconhecido e apoiado financeiramente, mesmo durante 

os períodos de repouso biológico; 

3. Insta os Estados-Membros e a Comissão a investirem na formação e no 

desenvolvimento tecnológico de todo o setor da pesca, de forma a atrair recursos 

humanos de elevada qualidade para as regiões mais atrasadas e a assegurar que esses 

recursos humanos permanecem nessas regiões; refere que o investimento em capital 

humano e as medidas destinadas a promover a formação no setor das pescas são 

condições prévias essenciais para alcançar um crescimento sustentável e competitivo; 

realça o papel que o FSE pode desempenhar na melhoria do ensino e da formação, 

nomeadamente em pesca artesanal e costeira; realça a importância da criação e do 

trabalho dos grupos de ação local nas pescas que prestam apoio ao setor da pesca; 

4. Exorta os Estados-Membros, bem como as autoridades regionais e locais, a 

disponibilizarem infraestruturas inovadoras e sustentáveis, incluindo, por exemplo, 

ligações rápidas à Internet e TI de qualidade, para ajudar os pescadores nas regiões mais 

atrasadas a diversificarem para outras atividades além da pesca tradicional, melhorando 

a atividade realizada e tornando-a mais compatível com os outros setores da atividade 

económica, em particular com os setores complementares; destaca o potencial dos 

projetos multissetoriais que promovem o desenvolvimento económico, social e 

territorial das regiões costeiras menos desenvolvidas, aproveitando as sinergias entre os 

fundos europeus, em particular o FEDER, o FEAMP e o FSE; sublinha a importância da 

economia azul, que pode contribuir para o crescimento económico das regiões costeiras 

e insulares mais atrasadas; 

5. Salienta a necessidade de apoiar o trabalho e a criação de organizações de produtores e 

interprofissionais, a fim de melhorar a competitividade do setor e o seu posicionamento 

no mercado; 

6. Realça a importância do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

(FEAMP), que, pela primeira vez, combina o financiamento da política marítima 

integrada com o da política das pescas, e do BEI no apoio ao desenvolvimento 

sustentável e respeitador do ambiente do setor das pescas, da aquicultura e da 

transformação de pescado, apoiando a diversificação das fontes de rendimento nas 

comunidades piscatórias dependentes desses setores, sobretudo no que diz respeito à 

pesca artesanal costeira, promovendo a formação profissional de mulheres e jovens e 

atraindo novos empreendedores para o setor; insta os Estados-Membros a acelerarem a 

utilização do FEAMP e, em particular, das suas componentes vocacionadas para a 

formação e qualificação profissional das populações locais e o desenvolvimento de 

atividades complementares à atividade tradicional da pesca; considera determinante que 

os apoios ao transporte de pescado das RUP, até que chegue ao mercado internacional, 

seja mantido e, de preferência, aumentado, por forma a garantir concorrência leal com 

produtos de outros locais; sublinha a importância de dotar o FEAMP com 

financiamento suficiente no período pós-2020, para que o fundo possa continuar a 

apoiar o desenvolvimento costeiro das regiões dependentes da pesca; 

7. Salienta que os pescadores, em especial os pequenos pescadores, em muitas regiões 

mais atrasadas, têm dificuldades no acesso ao financiamento, devido ao peso da dívida e 
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às pressões sobre as finanças públicas nessas zonas, bem como aos atrasos burocráticos 

e administrativos que prejudicam o funcionamento do FEAMP; insta, por conseguinte, a 

Comissão a trabalhar com as autoridades nacionais, regionais e locais para desenvolver 

instrumentos financeiros adequados e adaptados às necessidades dos pescadores e das 

suas empresas; exorta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem um procedimento 

mais simples e rápido para a utilização do FEAMP nas regiões mais atrasadas; solicita à 

Comissão que estude a possibilidade de criar um instrumento dedicado a apoiar o setor 

das pescas nas RUP, semelhante às medidas adotadas para a agricultura nas regiões 

ultraperiféricas ao abrigo do programa POSEI, que contribua para tirar o maior partido 

possível do potencial de pesca dessas regiões; 

8. Solicita a plena aplicação do artigo 349.º do TFUE nas políticas, regulamentos, fundos e 

programas da UE relacionados com as pescas e, em especial, no FEAMP, de modo a dar 

resposta às dificuldades específicas sentidas pelas RUP; 

9. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a utilização de diferentes 

fundos da UE, juntamente com o FEAMP, a fim de desenvolver o turismo ligado à 

pesca e as atividades transformadoras de pescado nas regiões em questão e, deste modo, 

diversificar as fontes de rendimento; 

10. Solicita à Comissão que, a fim de permitir a sobrevivência do setor das pescas nas RUP 

e em conformidade com os princípios de um tratamento diferenciado para as pequenas 

ilhas e os territórios mencionado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

14, adote medidas de apoio baseadas no artigo 349.º do TFUE, de modo a permitir o 

financiamento (a nível nacional ou da UE) das embarcações de pesca artesanal e 

tradicional das RUP que desembarquem todas as suas capturas nos portos das RUP e 

contribuam para o desenvolvimento sustentável local, a fim de aumentar a segurança 

humana, fazer cumprir as normas de higiene europeias, lutar contra a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada e alcançar uma maior eficiência ambiental; 

11. Apoia os Estados-Membros na criação de um regime fiscal preferencial para as regiões 

em causa, de forma a encorajar o investimento e lutar contra a pobreza; 

12. Salienta a importância de desenvolver e promover a aquicultura sustentável, em termos 

ambientais e para proteger a saúde das unidades populacionais e dos consumidores; 

destaca, além disso, não apenas o seu potencial enquanto atividade económica que 

proporciona empregos bem remunerados e estáveis (já representa 80 000 postos de 

trabalho na UE), mas também a sua importância para reduzir a sobrepesca das unidades 

populacionais europeias e a dependência da UE de importações de peixe e marisco de 

países terceiros; insta os Estados-Membros e as autoridades locais a apoiarem projetos 

da economia azul, de forma a ajudar as pessoas nas regiões mais atrasadas a 

desenvolverem fontes de rendimento ambientalmente sustentáveis; solicita à Comissão 

e aos Estados-Membros que envidem mais esforços para resolver os problemas 

relacionados com os encargos administrativos que afetam os setores da pesca e da 

aquicultura. 
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