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Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca 

A proposta do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP) (COM(2011) 
804 final), que substituirá o Fundo Europeu das Pescas (FEP) em vigor, é um elemento-chave 
do pacote de reforma da PCP. O regulamento proposto prevê a disponibilização de 6,567 
milhões de euros para apoio 1) ao desenvolvimento das pescas, da aquicultura e das zonas de 
pesca, 2) ao controlo e à execução, 3) à recolha de dados, 4) à política marítima integrada e 5) 
ao desenvolvimento de meios técnicos e administrativos que apoiem a aplicação da PCP.

A Política Comum das Pescas está atualmente a sofrer uma reforma urgente, pelo que o 
FEAMP deve ser concebido para apoiar a nova PCP, a fim de assegurar a pesca sustentável. A 
reforma da PCP e o seu instrumento financeiro propiciam uma oportunidade decisiva para 
eliminar as subvenções que contribuem para a sobrepesca e utilizá-las para acompanhar a 
transição para uma pesca verdadeiramente sustentável e para favorecer o bom estado dos 
ecossistemas marinhos.

Os bancos de pesca da Europa já foram dos mais produtivos do mundo, mas trinta anos de 
Política Comum das pescas (PCP) resultaram num grave esgotamento das unidades 
populacionais de peixe, na degradação dos ecossistemas e em danos causados a espécies, 
habitats e zonas (são sobrepescados 63% dos recursos avaliados no Atlântico, 82% dos 
recursos avaliados no Mediterrâneo e 4 de 6 recursos avaliados no Báltico). A Comissão 
Europeia reconheceu que a sobrecapacidade é uma das principais causas da sobrepesca e 
admite que as subvenções contribuíram para este desequilíbrio, ao manterem artificialmente a 
sobrecapacidade de pesca. O relatório de 2011 do Tribunal Europeu de Contas vem confirmar 
esta constatação, ao declarar que a sobrecapacidade da frota está a provocar o esgotamento 
das unidades populacionais de peixe e a ameaçar o bom estado dos nossos mares e a 
viabilidade das comunidades de pesca.

A proposta combina os recursos financeiros destinados às pescas com medidas em matéria de 
aquicultura, bem como com o controlo e a execução, a recolha de dados e a política marítima 
integrada. A integração destas antigas rubricas de financiamento distintas num único 
instrumento financeiro pode simplificar a gestão, através de normas e procedimentos 
uniformizados, e contribuir para uma distribuição efetiva e eficaz dos recursos disponíveis.

A proposta visa assegurar que apenas será concedido financiamento aos Estados-Membros 
que observam os objetivos e as normas da PCP, designadamente as obrigações relativas ao 
controlo, o Regulamento INN e as obrigações em matéria de recolha de dados, e visa ainda 
submeter o financiamento aos operadores à observância das normas da PCP. A proposta 
apresenta um grande número de medidas que podem contribuir para tornar o setor das pescas 
da UE mais sustentável, nomeadamente medidas destinadas a promover o capital humano e o 
diálogo social, a diversificar e a criar emprego e a estabelecer e gerir iniciativas locais "da 
base para o topo" de apoio às zonas de pesca, às estratégias de desenvolvimento local e às 
parcerias locais.

A proposta inclui também medidas de apoio à biodiversidade, designadamente a gestão, a 
restauração e a monitorização das zonas Natura 2000 e das zonas marinhas protegidas. Além 
disso, elimina o apoio financeiro destinado à construção de novos portos, novos locais de 
desembarque ou novas lotas, bem como as ajudas destinadas à substituição de motores, o que 
representa um passo importante para o objetivo de dissociar a sobrecapacidade das 
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subvenções no setor das pescas. Por fim, a proposta contém disposições que visam melhorar a 
transparência e o acesso do público à informação, a recolha e a transmissão de dados e ainda o 
controlo e a execução, embora não estejam orientadas para as especificidades regionais ou 
locais.

Porém, a proposta não efetua a mudança estrutural necessária para assegurar que as ajudas 
públicas sejam utilizadas exclusivamente na promoção de uma pesca sustentável. Na 
realidade, a grande maioria dos fundos disponíveis poderá ser novamente atribuída a medidas 
que costumam beneficiar apenas um determinado número de operadores, e não a totalidade do 
setor das pescas ou a sociedade em geral. A pesca artesanal e a pequena pesca costeira, assim 
como a transição para uma abordagem com base nos ecossistemas, não são amplamente 
consideradas.

A proposta não aborda a questão de o financiamento contribuir para a manutenção da 
sobrecapacidade e devia tornar o financiamento de frotas, embarcações e artes de pesca 
dependentes de uma avaliação adequada da capacidade de pesca face às oportunidades de 
pesca existentes. A proposta prevê também ajuda para o estabelecimento de sistemas de 
concessões de pesca transferíveis (TFC), mas muitos intervenientes e Estados-Membros 
opõem-se às TFC obrigatórias enquanto única solução viável. Qualquer tipo de ajuda que vise 
o estabelecimento de sistemas de gestão das subvenções deve ser direcionado para sistemas 
regulados pelas partes interessadas, ou de cogestão, em função de cada pescaria. 

A ajuda aos investimentos a bordo ou em portos, para melhor aproveitamento das capturas 
indesejadas de unidades populacionais comerciais, ou a sua comercialização, comprometerá o 
impacto desejado da obrigação de desembarque, nomeadamente uma pesca mais orientada, 
seletiva e sustentável. Cumpre prever financiamento para reduzir as taxas de mortalidade das 
capturas indesejadas, por exemplo, através do desenvolvimento de artes de pesca mais 
seletivas e ecológicas, e não para comercializar capturas indesejadas.

Por fim, a proposta comporta determinadas medidas que promoverão e desenvolverão a 
aquicultura, de forma indiscriminada e sem abordar considerações de ordem ambiental ou 
social.


