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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre as pescas e os seus aspectos sociais e ambientais nos países em desenvolvimento

A Assembleia Parlamentar Paritária, 

– Reunida em Viena, Áustria, de 19 a 22 de Junho de 2006,

– Tendo em conta os artigos 23º, 53º e 84º, os Anexos III e V, as Declarações Comuns
XXXVII e XL e a Declaração dos países ACP ao Protocolo 1 do Anexo V do Acordo de 
Cotonu,

– Tendo em conta a Declaração sobre a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 
adoptada em 12 de Março de 2005 em Roma,

– Tendo em conta a sua resolução sobre o atum, adoptada em 3 de Abril de 2003 em 
Brazzaville (República do Congo)1,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu de 9 de Outubro de 2003 sobre a 
comunicação da Comissão relativa a um quadro integrado para acordos de parceria no 
domínio da pesca com países terceiros (2003/2034(INI)2,

– Tendo em conta a sua resolução sobre o sector da pequena pesca, adoptada em 12 de 
Outubro de 2000 em Bruxelas (Bélgica)3,

– Tendo em conta a sua resolução sobre o impacto das acções estruturais no sector das 
pescas europeu sobre o desenvolvimento sustentável do sector das pescas ACP, adoptada 
em 1 de Abril de 1999 em Estrasburgo (França)4,

– Tendo em conta a sua resolução sobre relações comerciais ACP-UE no sector da pesca e 
as normas sanitárias relativas às exportações de produtos da pesca destinadas à União 
Europeia, adoptada em 24 de Setembro de 1998 em Bruxelas (Bélgica)5,

– Tendo em conta a Declaração sobre a aplicação do Código de Conduta para uma Pesca 
Responsável, adoptada em 11 de Março de 1999 em Roma,

– Tendo em conta a sua resolução sobre a cooperação ACP-UE no sector da pesca para 
além do ano 2000, adoptada em 29 de Outubro de 1997 em Lomé (Togo)6,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente sobre as 
pescas e os seus aspectos sociais e ambientais nos países em desenvolvimento
(ACP/EU 0000/00),

  
1 JO C 231 de 26.9.2003.
2 P5_TA(2003)0431.
3 JO C 64 de 28.2.2001.
4 JO C 271 de 24.9.1999.
5 JO C 79 de 22.3.1999.
6 JO C 96 de 30.3.1998.
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A. Considerando que a política de cooperação para o desenvolvimento da UE e a política 
comum das pescas (PCP) têm de ser coerentes, complementares e coordenadas,

B. Considerando que a UE e alguns países ACP se comprometeram a assegurar o carácter 
sustentável das pescas em todo o mundo, definido na Cimeira de Joanesburgo, mantendo 
ou restabelecendo os níveis dos recursos haliêuticos, com vista a assegurar o rendimento 
máximo sustentável; considerando que estes objectivos devem ser atingidos com urgência 
no caso de unidades populacionais sobreexploradas, ou seja, o mais depressa possível e 
em data não posterior a 2015,

C. Considerando que a UE se comprometeu também a cumprir o objectivo geral, nos termos 
da PCP, de garantir a gestão sustentável dos recursos haliêuticos e marinhos em termos 
económicos, sociais e ambientais, em especial no contexto de acordos de parceria no 
domínio das pescas assinados com países terceiros; considerando, além disso, que é 
objectivo legítimo da PCP manter a presença da União em bancos de pesca distantes e 
proteger os interesses do sector da pesca da União,

D. Considerando que a UE e alguns países ACP aceitaram o "Código de Conduta para uma 
Pesca Responsável" da FAO e cumprem as disposições estabelecidas na Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar e no Acordo das Nações Unidas relativo à 
conservação e à gestão das populações de peixes transzonais e das populações de peixes 
altamente migradores,

E. Considerando que o contributo potencial conferido pelas pescas e pelas actividades das 
comunidades locais para a segurança alimentar e para o emprego nos países em 
desenvolvimento, incluindo o importante papel desempenhado pelas mulheres nessas 
comunidades em matéria de transformação e comercialização, fazem deste sector um 
importante factor de desenvolvimento sustentável e de redução da pobreza nos países em 
desenvolvimento,

F. Considerando que mesmo que os diferentes países ACP possam beneficiar de medidas e 
soluções específicas no âmbito da política da pesca, a integração regional deve ser 
encarada como um objectivo de desenvolvimento,

G. Considerando que a sobreexploração dos recursos haliêuticos resulta essencialmente da 
inadequação ou inexistência das políticas nacionais do sector da pesca,

H. Considerando que a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada tem consequências 
nocivas à escala mundial para a sustentabilidade das pescas (desde a pesca em grande 
escala no alto mar até à pequena pesca artesanal), para a conservação dos recursos 
marinhos vivos e para a biodiversidade marinha no seu todo, bem como para as 
economias dos países em desenvolvimento e para os esforços por eles envidados para 
desenvolver uma gestão sustentável das pescas,

I. Considerando que as empresas mistas e as associações temporárias de empresas podem 
desempenhar um papel importante no abastecimento dos mercados e no desenvolvimento 
da cooperação entre a indústria da pesca comunitária e as indústrias da pesca dos países 
terceiros,
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J. Considerando que os países ACP deveriam impedir a utilização indiscriminada de 
pavilhões de conveniência por todos os navios, nomeadamente por aqueles que perderam 
os direitos de pesca ao abrigo de acordos assinados com a União Europeia,

K. Considerando que as organizações regionais de pesca têm potencial para constituírem o 
instrumento mais eficaz com vista à gestão responsável das pescas e um dos meios mais 
eficazes para combater fenómenos indesejáveis como a pesca que é praticada por navios 
pirata ou pelos que pescam arvorando pavilhões de conveniência; que é necessário 
incentivar a criação de órgãos de pesca nacionais nos quais os governos possam delegar 
uma vasta gama de competências,

L. Considerando que a melhoria do equipamento dos navios locais deveria ser incluída, 
como acção específica, em todos os acordos de parceria celebrados pela União Europeia 
com os países ACP e outros países em desenvolvimento,

M. Considerando que os estudos relativos ao potencial das zonas económicas exclusivas 
(ZEE), a investigação e a utilização de dados científicos fidedignos são essenciais para 
assegurar o carácter sustentável das pescas e de outros recursos marinhos; considerando 
que deverão ser enviados para os países ACP e publicados todos os dados disponíveis 
referentes às águas desses países,

N. Considerando que a avaliação científica dos recursos deve constituir uma condição prévia 
para o acesso à pesca e que uma avaliação anual dos recursos deve ser condição para a 
concessão de novas licenças de pesca,

O. Considerando que se deverá desenvolver a vigilância por satélite das águas dos países 
ACP que tenham acordos de pesca com a UE, devendo ser enviadas atempadamente 
informações às autoridades desses países,

P. Considerando que os factores culturais e sociais que influem na vida das comunidades
piscatórias são particularmente complexos na medida em que estabelecem um elo entre o 
sistema centrado na utilização dos recursos haliêuticos e marinhos e um sistema mais 
vasto que determina as interacções entre as populações; considerando que muitos dos 
insucessos registados no passado no domínio da gestão e do desenvolvimento das pescas 
foram atribuídos à incapacidade dos responsáveis de compreender o alcance desses
factores e as suas incidências sobre as intervenções neste sector,

Q. Considerando que a dureza da vida de muitos pescadores e o facto de estarem expostos a 
doenças de transmissão hídrica, malária, más condições de saneamento e má nutrição 
aumentam a susceptibilidade das comunidades piscatórias à infecção pelo VIH e 
intensificam a tensão que se faz sentir nas famílias de pescadores que têm de suportar o 
encargo de cuidar dos que sofrem de doenças relacionadas com a SIDA,

R. Considerando que a elaboração de um estatuto social e jurídico dos pescadores deveria 
constituir uma das prioridades das políticas nacionais do sector da pesca,

S. Considerando que a educação, a formação e a informação sobre a pesca sustentável 
deveriam fazer parte integrante das políticas nacionais estabelecidas por todos os países  
em todas as regiões,
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T. Considerando que a pesca tem uma importante incidência directa e indirecta sobre o 
ambiente marinho,

U. Considerando que a criação de zonas protegidas e de parques marinhos proposta aos 
países ACP poderia ser financiada pela União Europeia e ser alvo de uma monitorização e 
vigilância comuns,

V. Considerando que o recurso a incentivos para gerar uma mudança do comportamento 
individual e colectivo face ao ambiente é cada vez mais reconhecido como um 
instrumento susceptível de contribuir para a redução do impacto ambiental,

W. Considerando que a pesca costeira pode desempenhar um papel crucial no 
desenvolvimento rural; considerando que um grande número de pessoas – incluindo 
mulheres e crianças – pescam ocasionalmente, por exemplo em planícies aluviais, o que 
representa um contributo significativo para a quantidade de proteínas animais consumida 
pelas famílias,

X. Considerando que a pesca em águas interiores partilhadas por dois ou mais países deveria 
ser objecto de medidas e políticas concertadas; considerando que a União Europeia pode 
prestar assistência técnica aos países que queiram pôr em prática essas medidas,

Y. Considerando que nas últimas décadas a aquicultura tem tido um crescimento constante 
em todo o mundo, com expectativas de expansão geográfica em termos de espécies de 
criação e de tecnologias utilizadas,

Z. Considerando que a União Europeia pode criar projectos de parceria com os países em 
desenvolvimento no domínio da aquicultura, a fim de reduzir os potenciais efeitos 
negativos sobre o ambiente,

AA.Considerando que a aquicultura contribui para a redução da pobreza e constitui uma 
importante fonte suplementar de alimentos para a população,

AB.Considerando que a União Europeia pode ajudar os países em desenvolvimento, ao nível 
das empresas, a melhorar as condições sanitárias do peixe, dos produtos à base de peixe e
dos produtos derivados,

Princípios e desafios

1. Reitera que a política de cooperação para o desenvolvimento no sector das pescas implica 
a promoção da capacidade dos países em desenvolvimento para explorarem os seus
recursos haliêuticos, aumentarem o valor acrescentado local e obterem um preço justo 
pelos direitos de acesso de frotas de pesca estrangeiras às suas ZEE, aceitando 
simultaneamente a necessidade de proteger os interesses do sector da pesca da UE;

2. Considera que a protecção dos interesses do sector da pesca da UE e dos países ACP tem 
de ser coordenada com a gestão sustentável dos recursos da pesca em termos económicos, 
sociais e ambientais e com a questão da subsistência das populações costeiras que vivem 
da pesca;

3. Solicita a adopção, por todos os países, de políticas de pesca relativas aos recursos 
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nacionais, tanto do mar como das águas interiores, solicitando ainda a integração regional 
dessas políticas;

4. Saúda as recentes iniciativas no domínio da cooperação regional, financiadas pela UE, 
que foram adoptadas por países da África Austral (SADC) tendo por objectivo a 
vigilância comum da pesca, e utilizando tanto embarcações como vigilância por satélite; 
solicita também o planeamento de iniciativas idênticas por parte de outras organizações 
regionais;

5. Solicita a tomada de medidas que impeçam que a pesca tradicional praticada pelas 
comunidades costeiras seja suplantada por outras práticas estranhas à região em causa; 
insiste, por isso, em que todos os acordos contenham medidas que protejam a pequena 
pesca indígena, promovam o desembarque local do peixe e exijam que o acesso fique 
dependente da utilização de métodos de pesca selectivos; 

6. Solicita a tomada de medidas que incentivem a participação de organizações
representativas das comunidades locais que tenham por base as formas tradicionais de 
associação na definição de todas as políticas e em todas as decisões relacionadas com a 
pesca e actividades conexas, e que seja prestada a devida atenção ao papel desempenhado 
pelas mulheres na transformação e comercialização dos produtos do mar e da aquicultura;
para o efeito, solicita que as políticas nacionais incluam medidas destinadas a promover a 
criação de empresas mistas, de cooperativas ou de micro, pequenas e médias empresas ou 
de outras formas de organizações sociais e económicas;

7. Exorta a UE a considerar como uma das suas principais prioridades a ajuda à aplicação, 
pelos países terceiros, do plano de acção internacional da FAO de luta contra a pesca 
ilegal, não declarada e não regulamentada ao celebrar futuros acordos com países 
terceiros; insta igualmente a UE a contribuir para que os países ACP assinem todos os 
acordos internacionais no domínio da pesca e imponham medidas idênticas às adoptadas 
pela UE em todos os acordos de pesca concluídos com países terceiros que não 
pertencem à UE;

8. Solicita que sejam incorporadas nos Documentos de Estratégia Nacionais políticas e 
medidas a favor da segurança alimentar, recomendando por isso a criação de circuitos 
integrados e controlados a nível local e regional que permitam que o pescado que sai das 
mãos do pescador chegue às mãos do consumidor final ao mais baixo preço possível;

9. Apela à adopção de políticas nacionais enérgicas no sector das pescas, a fim de impedir  a 
sobreexploração dos recursos haliêuticos;

10. Solicita o desenvolvimento de programas de gestão das capturas acessórias; o peixe 
capturado que não pode ser devolvido vivo ao mar deve ser desembarcado e utilizado 
para fins de ajuda alimentar;

11. Recomenda que os estudos necessários sobre o potencial das ZEE, a investigação e a 
utilização de dados científicos fidedignos sejam realizados em colaboração entre a UE e 
os países ACP, pois são essenciais para assegurar o carácter sustentável das pescas;

12. Considera que a avaliação científica dos recursos deve ser uma condição prévia para o 
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acesso à pesca e que a concessão de novas licenças de pesca deve estar subordinada a 
uma avaliação anual dos recursos; 

13. Solicita a criação de programas que vão ao encontro dos requisitos específicos dos países 
em desenvolvimento no combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e, em 
especial, ao encontro da necessidade de reforçar a capacidade desses países em matéria 
de monitorização, controlo e vigilância da pesca; solicita igualmente que se impeça a 
utilização indiscriminada de pavilhões de conveniência por todos os navios, 
nomeadamente por aqueles que perderam os direitos de pesca ao abrigo de acordos 
assinados com a União Europeia;

14. Solicita o desenvolvimento da vigilância por satélite das águas dos países ACP que 
tenham acordos de pesca com a UE e o envio atempado de informações às autoridades 
dos países ACP;

Aspectos sociais

15. Solicita aos países ACP que adoptem um estatuto social e jurídico de pescador e de 
trabalhador do sector da pesca;

16. Solicita a inclusão da cláusula social adoptada em 19 de Dezembro de 2001 na reunião 
plenária do Comité do Diálogo Social para o Sector da Pesca Marítima nos protocolos de 
acordos, tendo em vista assegurar que todos os trabalhadores marítimos a bordo de navios 
da União Europeia e dos países ACP gozem de liberdade de associação, do direito à 
negociação colectiva, da eliminação da discriminação, de remuneração adequada e de 
condições de vida e de trabalho semelhantes às dos trabalhadores marítimos da União 
Europeia;

17. Solicita a criação de produtos de seguro especificamente destinados a dar cobertura a 
riscos associados à pesca costeira tradicional e artesanal;

18. Solicita que o tratamento de que são alvo os pescadores empregados em navios que 
arvoram pavilhões de conveniência seja objecto de uma vigilância conjunta UE/ACP
especial;

19. Solicita um reforço das iniciativas institucionalizadas de luta contra o problema do 
VIH/SIDA e das doenças de transmissão hídrica entre as comunidades piscatórias nos 
países em desenvolvimento e nos Estados-Membros da UE;

20. Solicita a criação de grupos de observadores a bordo pagos pelos governos, para serem
colocados nos navios de pesca da UE e dos países ACP e noutros navios de pesca 
longínqua que desembarcam as capturas nos portos dos países ACP, impedindo dessa 
forma casos de corrupção que podem ocorrer quando o pagamento é da responsabilidade 
do armador;

21. Solicita que as políticas nacionais incluam programas de formação e de desenvolvimento 
de capacidades a favor das populações locais que vivem da pesca; solicita igualmente que 
o ensino primário e secundário comporte disciplinas de sensibilização e de carácter 
técnico destinadas às crianças que vivem em regiões em que a pesca constitui a 



APP/3847/A/rev 10/13 PR\607508PT.doc

PT

actividade dominante;

22. Solicita que os Documentos de Estratégia Nacionais incluam programas de formação 
científica e profissional para pescadores locais, que lhes permitam candidatar-se a postos 
de trabalho na frota da UE;

23. Solicita a criação de programas alternativos, por exemplo no sector do turismo, do 
desenvolvimento rural ou outras actividades, que assegurem rendimentos a famílias 
obrigadas a abandonar a pesca tradicional;

24. Solicita um apoio especial da União Europeia no âmbito da ajuda ao desenvolvimento da 
UE a favor dos habitantes dos países ACP dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico cujo 
rendimento depende grandemente da pesca de subsistência, de forma a melhorar a saúde 
das famílias, o equilíbrio alimentar e a educação das crianças, em particular do sexo 
feminino;

25. Insta os países ACP que praticam a pesca a integrarem, nos seus quadros políticos 
nacionais, mecanismos que visem evitar ou minimizar os efeitos negativos sobre as 
famílias da ausência prolongada dos pescadores que trabalham durante meses ou mesmo 
anos sem irem a casa; essas ausências podem provocar rupturas familiares, que por sua 
vez podem ser fonte de sofrimento e de perturbações duradouras das crianças que ficam a 
cargo das mães, em especial no caso das raparigas e das crianças de tenra idade;

26. Reconhece que a diversificação das actividades de pesca, nomeadamente através de 
microprojectos nos países ACP, poderia aumentar a participação, criar empregos e outras 
oportunidades de trabalho para os jovens e as mulheres, o que permitiria uma 
redistribuição da riqueza na comunidade; exorta por conseguinte a Comissão Europeia a 
prestar a este sector uma atenção idêntica à que é prestada a qualquer outro sector;

27. Solicita aos países ACP e à União Europeia que reconheçam plenamente que a pesca pode 
contribuir para a segurança alimentar, desempenha um papel fundamental nos programas 
de ajuda alimentar em caso de catástrofe e contribui para a redução da fome nos países 
ACP afectados por este flagelo; em consequência, insta a Comissão Europeia e o 
Programa Alimentar Mundial a atribuírem recursos aos pequenos Estados insulares que 
têm um forte potencial de pesca que lhes permita participar, no respeito das normas 
reconhecidas, nas iniciativas de ajuda alimentar que são também importantes para as 
economias locais; solicita igualmente aos Estados insulares ACP que participam neste 
programa que utilizem um tratamento aduaneiro especial como é habitual durante as 
operações de socorro;

28. Solicita aos países ACP e à União Europeia que confiram uma atenção especial aos 
valores e práticas culturais e tradicionais ligadas à pesca ou que existem em certos Estados 
insulares;

29. Insta os países ACP e a UE que praticam a pesca a reforçarem os seus quadros políticos 
nacionais e as suas estratégias de cooperação regional para lutar contra a utilização de 
navios de pesca ou da indústria da pesca para dissimular a imigração ilegal e o tráfico de 
droga nos ou entre países ACP ou entre os países ACP e os Estados-Membros da UE;
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Aspectos económicos e financeiros

30. Propõe que nos países ACP se incentive, a nível local, as transferências de tecnologia, de 
conhecimentos científicos especializados, etc., de uma forma favorável ao investimento;

31. Insta as autoridades a promoverem a criação de empresas conjuntas com acesso 
preferencial ao mercado da UE;

32. Exprime-se contra as medidas discriminatórias tomadas no âmbito da OMC relativas à 
redução dos direitos aduaneiros aplicáveis ao atum de conserva proveniente de alguns 
países em desenvolvimento da Ásia, medidas essas que podem ser prejudiciais para os 
países ACP;

33. Insta os países ACP a aplicarem o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias da OMC (Acordo SPS); solicita, por conseguinte, que seja disponibilizada 
ajuda financeira da UE para a melhoria das facilidades de exportação, pondo-as, desse 
modo, em conformidade com os requisitos internacionais em matéria sanitária e 
fitossanitária;

Financiamento

34. Sublinha o princípio da competência exclusiva do país beneficiário de decidir como
gastar a contribuição que recebe em troca da concessão de direitos de pesca à UE; 
reconhece, no entanto, que se deverá prever a possibilidade de reservar uma parte da 
contribuição financeira para o desenvolvimento do sector local da pesca ou para a 
adopção de acções específicas, de preferência em conformidade com uma Política
Nacional de Recursos Marinhos;

35. Considera necessário fazer uma distinção clara entre a compensação paga pelo acesso à 
pesca e qualquer outra ajuda mais geral ao desenvolvimento sustentável incluída no 
acordo como acção específica, nomeadamente para monitorização, vigilância, controlo ou 
desenvolvimento de infra-estruturas ou para o apoio directo às populações que vivem da 
pesca;

36. Solicita a implementação de programas coerentes de microcrédito, a nível local e 
regional, direccionados para a pesca; reconhece a importância do papel desempenhado 
pelo microcrédito como instrumento de cooperação descentralizado;

Aspectos ambientais

37. Solicita a adopção de programas especialmente concebidos para a pesca em águas 
interiores;

38. Reconhece a importância que a pesca em águas interiores pode revestir para o 
desenvolvimento rural, dado que um grande número de pessoas – incluindo mulheres e 
crianças – pescam ocasionalmente, por exemplo nas planícies aluviais, o que representa 
um contributo significativo para a quantidade de proteínas animais consumida pelas 
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famílias;

39. Solicita a adopção de medidas e políticas concertadas a favor da pesca em águas interiores 
partilhadas por dois ou mais países; solicita igualmente que a UE preste assistência técnica  
aos países que queiram pôr em prática essas medidas;

40. Convida os Estados ACP do continente africano a reforçarem os seus quadros políticos 
nacionais ou as suas estratégias de cooperação regional para lutar contra a má utilização, 
a sobreexploração ou a poluição dos rios e lagos de que dependem diversos países para a 
pesca, a aquicultura ou outras actividades relacionadas com a pesca;

41. Solicita que seja conferida uma atenção especial à produção descentralizada, que utilize
métodos respeitadores do ambiente, de baixo custo e sustentáveis no domínio da 
aquicultura;

42. Exorta a que sejam tomadas precauções que assegurem que a aquicultura não conduza à 
perda da biodiversidade através da interacção entre espécies de criação fugitivas ou do 
impacto dos resíduos no meio envolvente;

43. Insta a UE a prosseguir os estudos de avaliação do impacto relativos ao carácter 
sustentável dos Acordos de Parceria no domínio da Pesca e a afectar os recursos 
necessários à concretização deste objectivo;

44. Considera, com base em estudos científicos, a possibilidade de criação, pelos países ACP, 
de parques marinhos ou de áreas protegidas, onde apenas seja permitida a pesca indígena 
tradicional; solicita o financiamento e a formação de pessoal capaz de efectuar a 
vigilância necessária nessas áreas;

45. Solicita a proibição da utilização de técnicas e dispositivos de concentração de peixes que 
possam fazer com que as espécies migratórias, como o atum, percam os seus hábitos 
alimentares e as suas trajectórias de migração; admite que possam ser aceites excepções 
no caso de a pesca costeira contribuir para a segurança alimentar das populações locais;

46. Apela a uma proibição da utilização de explosivos e da técnica tradicional do 
envenenamento do peixe por ervas, dado que estes métodos de pesca matam o peixe 
indiscriminadamente e afectam os corais e o conjunto dos ecossistemas marinhos; insta 
por conseguinte todos os países que praticam a pesca a velarem para que esta proibição 
seja inscrita nos quadros políticos nacionais;

47. Insta os países ACP das zonas tropicais em cujas águas costeiras existem mangais a 
incluírem nos seus quadros políticos nacionais a protecção dos mangais, os quais 
constituem o habitat e os ecossistemas marinhos necessários à reprodução natural dos 
peixes;

48. Recomenda às empresas dos países ACP que recorram à assistência da UE para melhorar 
as condições sanitárias do peixe, dos produtos à base de peixe e dos produtos derivados;

49. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitir a presente resolução ao Conselho ACP-
UE, à Comissão Europeia, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, à União Africana e ao 
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conjunto das organizações regionais de pesca.


