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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão das Pescas, na qualidade de 
comissão responsável, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Reconhece que a pesca artesanal costeira, a apanha de marisco e a aquicultura extensiva 
constituem a pesca mais sustentável a nível social, económico e ambiental, assumindo um 
papel determinante no desenvolvimento socioeconómico das comunidades costeiras. Estas 
formas de pesca têm um significativo impacto cultural e diversidade territorial, sendo 
praticadas no continente, nas ilhas e em zonas de pesca mais remotas. São afetadas por 
fatores negativos como a falta de tratamento das águas, as descargas, as marés negras, o 
crescimento desmesurado da construção no litoral e a incidência de grandes projetos na 
costa;

2. Destaca a escassez de dados estatísticos em termos de coesão social, económica e
territorial, e apela à necessidade de promover indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, científicos e ambientais;

3. Dada a situação precária e o declínio de algumas comunidades costeiras dependentes da 
pesca, bem como a falta de alternativas de diversificação económica, deve recorrer-se aos 
instrumentos, fundos e mecanismos existentes para garantir a coesão em termos de 
emprego e sustentabilidade ecológica, reconhecendo especificamente este facto no quadro
da nova PCP, com uma maior cogestão e participação do setor da pesca artesanal na
tomada de decisões e incentivando estratégias locais nas zonas costeiras dependentes da 
pesca;

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma percentagem específica para a pesca artesanal, a 
apanha de marisco e a aquicultura extensiva, e que seja criado um programa específico de 
apoio à pequena pesca, orientado para as comunidades costeiras dependentes da pesca, 
dando prioridade de acesso a estes recursos àqueles que pescam e apanham marisco da 
forma mais ambiental e socialmente sustentável.


