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SUGESTÕES

A Comissão das Pescas 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:

1. Acolhe favoravelmente a ênfase colocada pelo Livro Branco no aumento da resiliência de 
todos os ecossistemas, enquanto defesa essencial contra os impactos mais extremos das 
alterações climáticas;

2. Reitera que os gases com efeito estufa de origem antropogénica têm amplos impactos na 
complexa dinâmica do ambiente marinho e que os ecossistemas marinhos, já sob pressão 
da poluição, insuficientemente regulamentada, e da pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (IUU), estão igualmente a ser afectados por temperaturas mais elevadas, 
pelo aumento dos níveis da água do mar, por mudanças a nível da salinidade e 
acidificação, por eventuais alterações a nível da circulação das correntes oceânicas, bem 
como pela distribuição espacial dos organismos aquáticos vivos (peixes, moluscos, 
crustáceos, etc.) e pela sua propagação ao longo da coluna de água; recorda, ainda, que os 
modelos científicos prevêem novos aumentos da temperatura atmosférica e do nível 
médio da água do mar e que a forma mais eficaz de acometer as alterações climáticas é a 
redução das emissões de gases com efeito estufa;

3. Recorda que, no século passado, se verificou um aumento de 0,6°C da temperatura 
atmosférica e um aumento do nível médio da água do mar de 0,17 m, e que os modelos 
científicos utilizados para o estudo destas matérias prevêem que estes valores continuem 
a aumentar no decurso deste século;

4. Lembra que o potencial impacto das alterações climáticas poderá ter consequências 
devastadoras para alguns dos mares europeus mais fechados, como é o caso do Báltico; 
observa que alguns estudos científicos prevêem uma diminuição de 8 - 50% na salinidade 
da água e um aumento de 2-4°C da temperatura superficial da mesma, o que, a 
concretizarem-se estas previsões, poderia destruir grande parte da fauna e flora marinhas;

5. Recorda que a rápida diminuição de algumas populações piscícolas europeias decorrente 
das pressões exercidas pelo homem no ambiente marinho está a induzir a erosão da base 
económica e ecológica da pesca e a tornar os ecossistemas marinhos mais vulneráveis às 
alterações climáticas e, assim, menos capazes de adaptação1; assinala, ainda, que o sector 
da pesca deve adaptar-se às alterações climáticas, respeitando, embora, as dimensões 
económicas, social e ambiental do desenvolvimento sustentável;

6. Assinala que as alterações climáticas, mercê da rápida diminuição da dimensão dos 
recifes de corais e do número de organismos calcários, das alterações observadas nos 
ciclos reprodutivos e nos rácios sexuais das espécies, bem com da acidificação do oceano 
daí decorrente, continuarão a pôr em perigo as populações piscícolas2  e a reduzir a 
capacidade oceânica de absorção de CO2

3, aumentando, por seu turno, a taxa de 
                                               
1 Livro Verde – Reforma da Política Comum das Pescas (COM(2009)0163).
2 FAO, Technical paper 530 (2009) 'Climate change implications for fisheries and aquaculture'
3 A capacidade marinha de absorção de carbono diminuiu em 10% entre 2000 e 2007.
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concentração de CO2 na atmosfera e acelerando as alterações climáticas1;

7. Observa igualmente que as alterações do nível do mar causarão danos extremos aos 
ecossistemas marinhos e intertidais, afectando sítios de elevada importância para a 
produção primária, a reprodução, o recrutamento e o refúgio de inúmeras espécies e 
prejudicando também, consequentemente, a actividade da pesca, da conquilicultura e da 
aquicultura, bem como a biodiversidade marinha; salienta igualmente que estes 
ecossistemas são também vulneráveis às alterações da salinidade e temperatura da água, 
agravadas pelas alterações climáticas;

8. Reafirma que as migrações de vários organismos marinhos (peixes, moluscos, crustáceos, 
etc.) de uma região biogeográfica para outra pode conduzir ao desaparecimento de 
algumas espécies autóctones e à invasão, numa dada região, de espécies aleígenes. 
observa que estas variações são susceptíveis de ter importantes consequências para o 
sector das pescas, que poderá ter dificuldade em se adaptar a novas condições biológicas 
e económicas; 

9. Assinala que as alterações climáticas terão implicações económicas potencialmente 
graves para a pesca industrial e de pequena escala europeia; exorta, por conseguinte, a 
que se considerem sistemas alternativos de gestão da pesca e de redução da capacidade de 
vários segmentos da frota europeia, com o objectivo de estabelecer práticas piscícolas e 
aquícolas sustentáveis, adaptadas às novas condições climáticas;

10. Salienta a especial vulnerabilidade dos portos de pesca e das instalações de aquicultura à 
subida do nível do mar, dado tratar-se de infra-estruturas presentes, em primeira linha, no 
litoral; salienta igualmente a sua relevância económica e social; insta, por conseguinte, a 
Comissão a tê-las especificamente em conta no âmbito das medidas de adaptação e de 
análise de risco e a prestar particular atenção aos custos económicos que a não adaptação 
às alterações climáticas poderá comportar para as referidas infra-estruturas;

11. Observa que as frotas de pesca costeira de pequena escala, nomeadamente as frotas 
artesanais, podem contribuir significativamente para a resiliência das comunidades 
costeiras, a adaptação às alterações climáticas e a segurança alimentar, desde que 
aplicadas práticas de pesca sustentáveis; observa que cumpre encorajar o investimento em 
equipamentos mais respeitadores do ambiente para todos os tipos de frota; reitera 
igualmente a importância da pesca para a coesão social e cultural das comunidades 
costeiras; 

12. Lamenta que continue a ser raramente aplicada uma gestão integrada da zona costeira 
madura e funcional que envolva todos os níveis de governação relevantes2; insta a 
Comissão a garantir que as Recomendações relativas à Gestão Integrada da Zona 
Costeira3 sejam actualizadas, reforçadas e implementadas no contexto mais geral da 
Política Marítima Integrada, associando todas as políticas sectoriais relativas ao mar e aos 

                                               
1'Blue Carbon: the role of healthy oceans in binding carbon, UNEP, FAO e COI, 2009
2 Comunicação da Comissão – Relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Avaliação da Gestão Integrada 
da Zona Costeira (GIZC) na Europa (COM(2007)0308)
3 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2002, relativa à execução da gestão 
integrada da zona costeira na Europa, JO L 148, 6.6.2002, p. 24
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oceanos; salienta, ainda, a necessidade de um maior envolvimento dos sectores da pesca, 
da conquilicultura e da aquicultura neste processo, tendo em conta a importância destas 
actividades para as zonas costeiras;

13. Insta a Comissão a assegurar que as estratégias marinhas que aplicam à gestão das 
actividades humanas uma abordagem baseada no ecossistema sejam desenvolvidas e 
implementadas, a fim de alcançar um bom estado ambiental do ambiente marinho, como 
previsto na Directiva 2008/56/CE; 

14. Exorta, nesta perspectiva, a Comissão a levar a efeito estudos destinados a avaliar o 
fenómeno das algas verdes e respectivo impacto no sector da pesca; solicita igualmente a 
realização de um estudo sobre a influência que as alterações das correntes devidas ao 
aquecimento climático têm na migração de certas espécies marinhas;

15. Convida a Comissão a conduzir trabalhos de investigação científica na área dos recursos 
haliêuticos dos mares boreais e a promover uma gestão sustentável da pesca na região, 
respeitando o princípio da precaução, advogando uma moratória sobre todas as novas 
pescarias no Árctico, na pendência de uma regulamentação adequada no âmbito das 
organizações regionais de pesca (ORP); 

16. Salienta que a solução para as graves alterações climáticas a que actualmente assistimos 
deve assentar primordialmente na redução das emissões dos gases com efeito estufa e na 
protecção e expansão dos ecossistemas naturais, que são as mais importantes bacias de 
carbono da Terra, e que a resiliência dos ecossistemas marinhos e terrestres depende, 
tanto da preservação da diversidade biológica, como da manutenção de populações 
adequadas e respectivos habitats;

17. Exorta a Comissão a assegurar a concessão de financiamento adequado à protecção dos 
ecossistemas e de medidas compensatórias pelas perdas de rendimento sofridas pelos 
pescadores que estejam relacionadas com o clima;

18. Considera necessário garantir um adequado financiamento da investigação, que sustente 
as decisões políticas no domínio das alterações climáticas e das pescas e aquicultura; 
salienta que a investigação, bem como as medidas subsequentes, devem ter uma natureza 
multidisciplinar, que acometa todas as pressões exercidas sobre a pesca e a aquicultura 
incluindo a poluição costeira e de alto mar, os efluentes industriais e agrícolas, as 
alterações do curso dos rios, a dragagem de fundos, a actividade portuária, o transporte 
marítimo e o turismo, no contexto de uma abordagem integrada e assente nos 
ecossistemas;

19. Exorta a Comissão a assegurar que a adaptação através da resiliência dos ecossistemas 
seja integrada na posição da Comunidade nas negociações internacionais em matéria de 
pescas e ambiente marinho e, mais particularmente, nos Acordos de Parceria em matéria 
de Pescas;

20. Exorta a Comissão a participar activamente na criação de um fundo "carbono azul" no 
contexto da UNFCC; salienta que esse fundo deve explorar mecanismos de 
financiamento e coordenação em matéria de protecção e gestão dos ecossistemas 
costeiros e marinhos e carbono dos oceanos, enquanto parte de uma estratégia global de 
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planeamento marinho;

21. Salienta que a capacidade de adaptação do sector da pesca às flutuações de produtividade 
e recrutamento nas várias pescarias depende dos seguintes factores:

 ajustamento da capacidade de pesca à capacidade produtiva do recurso na sua fase 
menos produtiva,

 disponibilidade de recursos de pesca alternativos,
 investimento em tecnologias flexíveis, como navios "multi-usos" ou cadeias de 

processamento flexíveis,
 disponibilidade de actividades de subsistência alternativas à pesca durante os períodos 

de baixa produtividade1;

                                               
1 FAO (2007): "Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and 
priorities".
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