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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o impacto nas pescas do lixo marinho
(2019/2160(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, sobre o 
Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um 
novo Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e 
competitiva» (COM(2020)0098),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 - Trazer a natureza de volta às nossas 
vidas» (COM(2020)0380),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia do Prado ao Prato – para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador 
do ambiente» (COM(2020)0381),

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 23 de março de 2020, relativo à aplicação 
da comunicação da Comissão sobre uma parceria estratégica reforçada e renovada com 
as regiões ultraperiféricas da UE (COM(2020)0104),

– Tendo em conta o artigo 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta a Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais1 (Diretiva Responsabilidade Ambiental),

– Tendo em conta a Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas2,

– Tendo em conta a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens3,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política 
da água4,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

1 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
2 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
3 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
4 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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junho de 2008, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política 
para o meio marinho5 (Diretiva-Quadro Estratégia Marinha),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho, de 20 de novembro 
de 2009, que institui um regime comunitário de controlo a fim de assegurar o 
cumprimento das regras da Política Comum das Pescas6 (Regulamento Controlo das 
Pescas),

– Tendo em conta a Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à conservação das aves selvagens7,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas8, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas9,

– Tendo em conta a Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
julho de 2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo 
(Diretiva Ordenamento do Espaço Marítimo)10,

– Teno em conta a Diretiva (UE) 2015/720 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2015, que altera a Diretiva 94/62/CE no que diz respeito à redução do 
consumo de sacos de plástico leves11,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, que altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em 
aterros12;

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos13;

– Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, 
que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens14;

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/883 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativa aos meios portuários de receção de resíduos provenientes dos 

5 JO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
6 JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
7 JO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
8 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
9 JO L 149 de 20.5.2014, p 1.
10 JO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
11 JO L 115 de 6.5.2015, p. 11.
12 JO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
13 JO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
14 JO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
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navios15,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico 
no ambiente16,

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente 
o ODS 14, que visa a «conservação e utilização sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos com vista ao desenvolvimento sustentável»,

– Tendo em conta o relatório de 2005 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 
(PNUA) intitulado «Marine Litter – An analytical overview»,

– Tendo em conta a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 
(MARPOL), adotada em 1973 pela Organização Marítima Internacional (OMI), 
incluindo o respetivo anexo V, que entrou em vigor em 31 de dezembro de 1988,

– Tendo em conta o relatório, de outubro de 2020, da Agência Europeia do Ambiente 
intitulado «State of nature in the EU – Results from reporting under the nature 
directives 2013-2018»,

– Tendo em conta os resultados do projeto de luta contra o lixo marinho no Atlântico 
(«Tackling marine litter in the Atlantic Area» (CleanAtlantic)), financiado pelo 
programa da UE «INTERREG Espaço Atlântico»,

– Tendo em conta as orientações voluntárias relativas à marcação das artes de pesca da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), aprovadas 
pelo Comité das Pescas da FAO em julho de 2018,

– Tendo em conta o plano de ação da OMI para combater o lixo marinho constituído por 
plásticos proveniente dos navios,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 19 de novembro de 2019, sobre os 
oceanos e os mares, que aludem à celebração de um acordo internacional sobre a 
poluição por plásticos,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Proteção do Meio Marinho e do Litoral do 
Mediterrâneo (Convenção de Barcelona), a Convenção relativa à Proteção do Mar 
Negro contra a Poluição (Convenção de Bucareste), a Convenção relativa à Proteção do 
Meio Marinho da Zona do Mar Báltico (Convenção de Helsínquia) e a Convenção para 
a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR),

– Tendo em conta o plano regional para a gestão do lixo marinho no Mediterrâneo,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC), o Protocolo de Quioto à CQNUAC e o Acordo de Paris,

15 JO L 151 de 7.6.2019, p. 116.
16 JO L 155 de 12.6.2019, p 1.
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– Tendo em conta a Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 
adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de novembro de 1973,

– Tendo em conta o relatório de avaliação mundial sobre a biodiversidade e os serviços 
ecossistémicos publicado, em 31 de maio de 2019, pela Plataforma Intergovernamental 
Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IBPES),

– Tendo em conta a declaração ministerial de 28 de setembro de 2020 intitulada 
«Declaração dos ministros do Ambiente, da Economia Marítima, da Agricultura e das 
Pescas dos Estados-Membros do Mar Báltico e do Comissário responsável pelo 
Ambiente, Oceanos e Pescas»,

– Tendo em conta o relatório intitulado «Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and 
Waters», publicado, em 22 de setembro de 2020, pelo comité de missão da Comissão 
«Oceanos, mares, águas costeiras e interiores saudáveis», 

– Tendo em conta o relatório especial do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC), intitulado «Aquecimento global de 1,5°C», o seu quinto relatório de 
avaliação e o respetivo relatório de síntese, o relatório especial do PIAC sobre as 
alterações climáticas e os solos e o relatório especial do PIAC sobre o oceano e a 
criosfera num clima em mudança,

– Tendo em conta a Convenção de 1972 das Nações Unidas para a Prevenção da Poluição 
do Mar resultante da descarga de resíduos,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de outubro de 2017, sobre a aplicação da 
Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, 
relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos 
ambientais17,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre uma estratégia 
europeia para os plásticos na economia circular18,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 
2018/0210(COD))19,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental20,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 

17 JO C 346 de 27.9.2018, p. 184.
18 JO C 433 de 23.12.2019, p. 136.
19 Textos aprovados, P8_TA(2019)0343.
20 Textos aprovados, P9_TA(2019)0078.
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Europeu21,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0030/2021),

A. Considerando que o lixo marinho visível nas praias, nas zonas costeiras, no litoral e à 
superfície esconde, na verdade, um fenómeno de contaminação muito mais vasto, que se 
prolonga não só pela coluna de água, mas também pelos fundos marinhos; que estes 
detritos provêm, em grande medida, de atividades em terra (80 %), mas também de 
atividades no mar em razão de um aumento significativo do transporte por grandes 
embarcações não destinadas à pesca;

B. Considerando que por «lixo marinho» se entende todo o lixo que chega ao meio 
marinho de forma voluntária ou involuntária e que é identificado de acordo com o seu 
tamanho (desde nanolixo e microlixo até megalixo) e a sua natureza (contentores, 
detritos volumosos depositados no fundo do oceano, plásticos, artes de pesca, destroços 
de navios semiafundados, resíduos perigosos como sejam engenhos explosivos ou 
outros resíduos de guerra, fibras têxteis, microplásticos, etc.),

C. Considerando que 70 % do lixo marinho libertado no mar se deposita no fundo marinho 
e que a massa acumulada de detritos que flutuam à superfície representa apenas 1 % dos 
plásticos nos oceanos; que, segundo as estimativas dos mais recentes estudos 
científicos, o nível de poluição por plástico nos oceanos foi largamente subestimado e 
que continua a haver lacunas significativas nos conhecimentos oceanográficos; que um 
esforço de investigação no domínio da dispersão do lixo marinho no oceano será 
fundamental para compreender melhor a dimensão da poluição marinha;

D. Considerando que os oceanos são uma massa de água contínua, cujo bom estado 
ambiental é crucial para assegurar a sua resiliência e a manutenção dos seus serviços 
ecossistémicos, tais como a absorção de CO2 e a produção de oxigénio; que uma 
alteração dos ecossistemas marinhos e costeiros poderia enfraquecer o papel do oceano 
como regulador climático; que o lixo marinho constitui uma ameaça para o futuro do 
sector das pescas em geral, na medida em que só um ambiente costeiro e marinho 
limpo, saudável, produtivo e biologicamente diversificado pode satisfazer as 
necessidades a longo prazo das pessoas em geral e dos pescadores, dos marisqueiros e 
das comunidades piscatórias em particular;

E. Considerando que o lixo marinho representa um desafio mundial, uma vez que não 
conhece fronteiras e atravessa grandes distâncias, levado pelas correntes oceânicas e 
pelos ventos à volta do mundo, tendo repercussões negativas em áreas e sectores que 
estão distantes do ponto de origem desse lixo, e que não são responsáveis pela produção 
do mesmo; que muitos detritos continuam a ser diretamente despejados no mar em todo 
o mundo; que é necessário defender uma abordagem sistémica da poluição marinha, 
através de um apoio às ações empreendidas a todos os níveis, desde o nível local até ao 
nível internacional;

F. Considerando que a poluição dos oceanos e dos mares por lixo marinho de plástico, 

21 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
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designadamente microplásticos, é agravada por fenómenos meteorológicos que 
conduzem a uma propagação dos microplásticos no ar, na chuva e na neve e favorecem 
a poluição de ambientes anteriormente considerados virgens, como os pontos mais altos 
ou a Antártica, estendendo-se inclusivamente para lá do círculo polar;

G. Considerando que são despejadas diariamente 730 toneladas de resíduos no mar 
Mediterrâneo; que, segundo um relatório do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) 
de junho de 2019, 11 200 toneladas de plástico despejadas anualmente na natureza 
acabam no mar Mediterrâneo; que, todos os anos, são despejados plásticos numa 
quantidade equivalente a 66 000 veículos de recolha do lixo no mar Mediterrâneo; que, 
no Mediterrâneo, os microplásticos atingem níveis recorde de concentração, com 
1,25 milhões de fragmentos por km2; que as partículas de pequena dimensão 
representam cerca de 90 % da quantidade total de plásticos que flutuam no 
Mediterrâneo, ou seja, cerca de 280 mil milhões de microplásticos flutuantes; que um 
consumidor médio de moluscos do Mediterrâneo ingere, em média, 11 000 pedaços de 
plástico por ano; que, por esta razão, o mar Mediterrâneo é um dos mais poluídos do 
mundo;

H. Considerando que a melhor forma de reduzir a quantidade de resíduos de plástico 
marinhos consiste em reduzir e evitar a sua produção e em efetuar uma mudança a favor 
da reciclagem e da reutilização de materiais e produtos;

I. Considerando que o lixo marinho proporciona uma superfície sobre a qual podem fixar-
se vários organismos e bactérias, facilitando a introdução de espécies invasivas 
suscetíveis de alterar o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, e que estas bactérias 
presentes no lixo marinho podem também ser ingeridas pela fauna marinha nos casos 
em que esse lixo é confundido com alimentação;

J. Considerando os efeitos negativos do lixo marinho numa perspetiva morfológica, 
especialmente no que se refere às ilhas;

K. Considerando que o lixo marinho se acumula, em particular, em torno de pequenas ilhas 
isoladas e em zonas costeiras; que as regiões ultraperiféricas e os países e territórios 
ultramarinos albergam 80 % da biodiversidade marinha da Europa; que as suas 
economias se baseiam, em grande medida, na pesca e no turismo;

L. Considerando que a disseminação do lixo marinho no mundo afeta países terceiros em 
desenvolvimento e, mais especificamente, as comunidades costeiras que vivem da pesca 
e que não têm necessariamente as capacidades nem os meios para se protegerem 
eficazmente desse lixo;

M. Considerando que o problema dos resíduos no mar está, em grande medida, associado à 
má gestão dos resíduos em terra, nomeadamente nos cursos de água e nos rios, à má 
gestão das águas residuais, à deposição em aterros ilegais a céu aberto e em aterros 
situados junto de rios, à deposição de lixo em espaços públicos e a fenómenos naturais 
de escoamento, como tempestades e chuvas, e a despejos de neve recolhida nas ruas e 
nos passeios diretamente no mar;

N. Considerando que a poluição difusa, como as águas residuais, tratadas ou não, 
suscetíveis de conter produtos químicos ou resíduos farmacêuticos, ou as águas 



RR\1225949PT.docx 9/27 PE658.857v02-00

PT

provenientes de escoamento ou da lixiviação de meios urbanos ou agrícolas, como as 
descargas de azoto e fósforo, ameaça o meio marinho com um fenómeno de 
eutrofização, devido à forte concentração de nutrientes, que podem, a prazo, conduzir a 
uma hipoxia dos fundos marinhos, com a multiplicação de «zonas mortas», cujo número 
se multiplicou por dez desde 1950, aumentar exponencialmente a presença de 
cianobactérias, contribuir para o fenómeno das algas verdes e algas vermelhas e 
contaminar, de forma mais ampla, a fauna e a flora aquáticas;

O. Considerando que uma má gestão dos sistemas de saneamento acarreta riscos para os 
aquicultores e ostreicultores, que veem a qualidade dos seus produtos ser ameaçada pela 
presença de vírus e de bactérias como os norovírus, e pode traduzir-se em interdições 
temporárias da venda e distribuição, devido ao estado impróprio para consumo dos 
produtos;

P. Considerando que a crise da COVID-19 veio mostrar de que forma a má gestão dos 
resíduos em terra pode criar rapidamente novas vagas de poluição marinha, resultantes, 
em especial, da utilização de produtos de utilização única, tais como máscaras 
cirúrgicas e luvas descartáveis;

Q. Considerando que uma parte considerável dos plásticos e microplásticos presentes no 
mar provém de fontes terrestres;

R. Considerando que a quantidade de plástico presente no mar tem também um impacto 
importante na pesca, sendo um problema ainda mais amplo e mais oneroso no caso da 
pesca artesanal;

S. Considerando que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os resíduos de 
tabaco são, em quantidade, o tipo de resíduos mais abundante no mundo; que, de acordo 
com a ONG norte-americana Ocean Conservancy, as beatas de cigarros encabeçam os 
dez artigos mais recolhidos durante as operações internacionais de limpeza das praias; 
que uma única beata demora doze anos a desaparecer e contém quase 4 000 substâncias 
químicas; que, por cada beata que acaba nos oceanos e nos rios, 500 litros de água 
ficam poluídos;

T. Considerando que a presença de lixo marinho compromete gravemente a resiliência e a 
produtividade dos ecossistemas marinhos, nomeadamente dos mais frágeis, que já estão 
sujeitos a inúmeras pressões cumulativas, como as alterações climáticas, a poluição, a 
pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), a sobrepesca e o aumento de 
atividades como o transporte marítimo e o turismo;

U. Considerando que estas pressões crescentes sobre os ecossistemas marinhos conduzem 
ao declínio da biodiversidade e criam um fenómeno de asfixia bentónica, comportando 
riscos acrescidos de propagação de doenças devido à presença de agentes patogénicos 
causados pela acumulação de lixo marinho nos fundos marinhos;

V. Considerando que, embora a UE se concentre cada vez mais na resolução do problema 
das artes de pesca perdidas ou abandonadas no mar, algumas artes de pesca 
abandonadas, perdidas ou descartadas permanecem ativas durante meses ou mesmo 
anos, como demonstra o fenómeno das redes fantasma, e afetam indiscriminadamente 
toda a fauna marinha, incluindo os recursos haliêuticos; que a pesca ilegal, não 



PE658.857v02-00 10/27 RR\1225949PT.docx

PT

declarada e não regulamentada é reconhecida como uma das principais fontes de «pesca 
fantasma»;

W. Considerando que o lixo marinho constitui uma grave ameaça para muitas espécies da 
fauna marinha, representando um risco de estrangulamento, asfixia, ingestão, lesão e 
contaminação, mas também para outras espécies animais, como as aves marinhas, 
algumas das quais já estão ameaçadas ou em perigo grave de extinção;

X. Considerando que os pescadores, incluindo os pescadores artesanais, e os aquicultores 
são os primeiros a sentir os efeitos do lixo marinho, que ameaçam gravemente as suas 
atividades através do risco decorrente de artes de pesca encravadas, do emaranhamento 
dos detritos nas artes de pesca, da degradação e perda de artes danificadas e do bloqueio 
dos motores dos navios ou dos sistemas de refrigeração, que representam um perigo 
para a segurança dos marítimos a bordo e lhes impõem um trabalho suplementar de 
recolha das artes, gerando, assim, uma perda económica significativa;

Y. Considerando que o impacto do lixo marinho no sector das pescas afeta mais fortemente 
a pequena pesca artesanal do que a pesca industrial, na medida em que os navios de 
pequenas dimensões estão mais expostos aos danos que o lixo provoca a nível das 
hélices, motores ou artes de pesca, uma vez que a concentração do lixo marinho é mais 
elevada em zonas marinhas pouco profundas, nas quais é desenvolvida uma parte 
substancial da atividade da frota pesqueira artesanal; que o lixo marinho tem igualmente 
impacto na qualidade das capturas dos pescadores, que poderão ter sido contaminadas 
por esse lixo, fazendo com que estas deixem de ser comercializáveis, causando, assim, 
perdas económicas adicionais às empresas dos sectores das pescas e da aquicultura;

Z. Considerando que o sector das pescas está já há algum tempo na linha da frente da luta 
contra a poluição por lixo marinho, pese embora seja diminuto o seu contributo para 
esse problema à escala mundial, e que os pescadores e aquicultores assumiram, de 
algum tempo a esta parte, um papel ativo e pró-ativo no atinente à limpeza dos mares;

AA. Considerando que o impacto económico do lixo marinho nas pescas foi estimado entre 1 
e 5 % dos lucros do sector22;

AB. Considerando que apenas 1,5 %23 das artes de pesca são recicladas e que é urgente 
disponibilizar apoio económico apropriado para a recolha, reciclagem e reparação de 
todas as artes de pesca; que o sector poderia beneficiar de novas oportunidades 
económicas através da sua participação numa economia circular assente na conceção 
inteligente, na investigação e na inovação;

AC. Considerando que os pescadores que trazem para terra lixo acidentalmente pescado 
durante as atividades de pesca, ou pescado durante as campanhas de recolha de lixo 
marinho, contribuem para atenuar o problema do lixo marinho, prestando um serviço 
que beneficia toda a comunidade;

AD. Considerando que os custos diretos relativos à eliminação do lixo marinho são 
frequentemente cobertos, mas que o mesmo não acontece com os custos da mão de 

22 «Lost fishing gear: a trap for our ocean», Comissão Europeia.
23 «Lost fishing gear: a trap for our ocean», Comissão Europeia.
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obra, os custos decorrentes da falta de espaço a bordo dos navios e os custos relativos 
aos danos sofridos pelas artes de pesca e pelos motores;

AE. Considerando que não podemos esperar que os pescadores e os aquicultores recolham o 
lixo marinho sem nenhum mecanismo de compensação adequado pelo seu esforço; que, 
segundo as estimativas, até 80 % dos pescadores estariam dispostos a participar em 
programas de recolha de lixo marinho se fossem criados mecanismos para facilitar essas 
tarefas24;

AF. Considerando que já existem ações de recolha levadas a cabo por pescadores e 
associações representativas, bem como soluções de valorização do lixo marinho, 
especialmente dos resíduos da pesca;

AG. Considerando que a economia azul, cuja dimensão deverá duplicar até 2030, representa 
uma verdadeira oportunidade para o desenvolvimento sustentável das atividades 
marítimas e costeiras, assentando particularmente no desenvolvimento das 
infraestruturas com impactos positivos, tais como os recifes artificiais e outras 
inovações propícias ao efeito de recife e ao efeito de reserva, permitindo contribuir para 
o restabelecimento dos ecossistemas;

AH. Considerando que a UE procura promover uma abordagem integrada das atividades 
marinhas e que a luta contra o lixo marinho deve tomar em maior consideração a 
dimensão espacial das atividades marítimas e costeiras e associar as comunidades 
costeiras e os pescadores - uma vez que a atividade de pesca tem lugar, em grande parte, 
nas zonas costeiras - no quadro da luta contra o lixo marinho, a fim de ter em conta as 
características específicas das comunidades locais;

AI. Considerando que a degradação dos ecossistemas marinhos e costeiros, devida também 
ao lixo marinho, apresenta um risco para o conjunto dos agentes económicos que 
operam nas zonas costeiras e ameaça, por conseguinte, a estabilidade, a sustentabilidade 
e a atratividade das comunidades costeiras;

Melhorar e tornar o quadro legislativo e a governação em matéria de lixo marinho mais 
eficazes

1. Recorda que o bom estado dos ecossistemas marinhos e a luta contra o lixo marinho 
constituem uma problemática que interliga várias legislações existentes e que só uma 
abordagem integrada e coerente dos objetivos europeus permitiria melhorar o quadro 
legislativo em vigor e perceber melhor o alcance das pressões acumuladas; salienta a 
necessidade de rever a política marítima integrada da UE, para criar um quadro mais 
estratégico, incluindo em matéria de lixo marinho, que abranja as diferentes legislações 
relacionadas com os resíduos e o ambiente marinho;

2. Salienta a necessidade de melhorar a comunicação e a coordenação entre Estados-
Membros e entre bacias marítimas, com vista a garantir uma abordagem integrada que 
permita que os navios de pesca desembarquem lixo marinho em todos os portos da 
União; exorta, para o efeito, os Estados-Membros a aplicarem, prontamente e sem 
demora, a Diretiva (UE) 2019/833 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril 

24 https://cetmar.org/resultados-cleanatlantic/
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de 2019, relativa aos meios portuários de receção de resíduos provenientes dos navios25; 
insta a Comissão, neste contexto, a apresentar atos de execução que estabeleçam 
critérios de elegibilidade para uma taxa reduzida aplicável a «embarcações ecológicas» 
e a conceberem incentivos adequados para a receção em terra de resíduos recolhidos, 
incluindo um mecanismo de compensação adaptado aos esforços dos pescadores e 
critérios relativos à metodologia de cálculo do volume e da quantidade de resíduos 
pescados passivamente, com vista a realizar rapidamente os objetivos de redução do 
lixo marinho estabelecidos na diretiva;

3. Salienta a necessidade de melhorar o quadro legislativo europeu, visando uma redução 
dos encargos financeiros para os pescadores que pescam acidentalmente lixo marinho 
durante a atividade de pesca, evitando, ao mesmo tempo, impor-lhes uma carga 
burocrática excessiva; sublinha ainda que a legislação em matéria de lixo marinho deve 
consagrar uma maior atenção à dimensão social desse problema;

4. Recorda que é urgente reforçar a visão marítima nas novas estratégias da União 
Europeia, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia de Biodiversidade ou 
ainda a Estratégia do Prado ao Prato;

5. Recomenda um reforço das disposições previstas na Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha, através de uma harmonização dos indicadores de bom estado ambiental, em 
particular dos referentes ao descritor 10 «lixo marinho»;

6. Solicita à Comissão que alargue o âmbito da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha às 
regiões ultraperiféricas;

7. Preconiza o reforço do âmbito de aplicação da Diretiva relativa ao ordenamento do 
espaço marítimo, a fim de ter em conta a dimensão espacial da luta contra o lixo 
marinho;

8. Recorda que o problema do lixo marinho não pode ser combatido de modo eficaz a 
nível nacional, exigindo uma cooperação a todos os níveis, nomeadamente a nível 
mundial, europeu e regional; insta a Comissão a defender um modelo ambicioso de 
governação nas negociações internacionais das Nações Unidas sobre a biodiversidade 
marinha que vá além das jurisdições nacionais e a reconhecer todos os mares e oceanos 
como um bem comum mundial, tendo em vista adotar uma nova visão que ponha as 
responsabilidades individuais e coletivas acima dos princípios tradicionais da liberdade 
ou dos direitos soberanos consagrados no Direito do mar, garantindo, assim, a sua 
preservação também no que respeita ao impacto prejudicial do lixo marinho;

9. Exorta a UE a reforçar as iniciativas internacionais que, a exemplo da parceria mundial 
contra o lixo marinho, lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente 
(PNUA), possibilitem a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), nomeadamente o ODS 14, que visa a «conservação e utilização sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos com vista ao desenvolvimento sustentável» 
e o ODS 12 relativo ao consumo e à produção sustentáveis;

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a liderarem os esforços tendentes à 

25 JO L 151 de 7.6.2019, p. 116.
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celebração de um ambicioso acordo juridicamente vinculativo sobre a poluição por 
plásticos na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, que abranja o ciclo de 
vida completo dos plásticos, contendo, nomeadamente, objetivos comuns a nível 
mundial para a redução da poluição por plásticos no mar e uma visão relativa a uma 
transição para uma economia circular segura dos plásticos, bem como uma governação 
mundial eficaz das artes de pesca perdidas, ou «artes fantasma», que representam uma 
ameaça para todas as atividades e ecossistemas marinhos em todo o mundo;

11. Salienta a necessidade de a Comissão e os Estados-Membros intensificarem a luta 
contra a pesca INN, cuja atividade intrinsecamente poluente concorre para o lixo 
marinho e para a degradação do meio marinho, nomeadamente devido às devoluções 
ilegais de artes de pesca;

12. Realça que a Assembleia do Ambiente do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente reconheceu, na resolução 2/11 da sua sessão de 26 de maio de 2016, que a 
presença de resíduos de plástico e microplásticos no ambiente marinho constitui um 
questão que concita cada vez mais preocupação a nível mundial, que requer uma 
resposta mundial urgente, tendo em conta uma abordagem baseada no ciclo de vida dos 
produtos;

13. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a coordenarem os seus trabalhos no 
concernente a atos legislativos, como a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, a Diretiva 
relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, a 
Diretiva relativa aos meios portuários de receção e a Diretiva-Quadro relativa ao 
ordenamento do espaço marítimo, de acordo com o mesmo calendário, a fim de 
melhorar a coerência legislativa;

14. Insta a Comissão a intensificar a recolha de dados sobre a quantidade e os tipos de lixo 
presente nas águas europeias e o respetivo impacto nas atividades de pesca, bem como a 
aumentar a recolha e harmonização de dados sobre o volume, a quantidade, quantidade 
e a qualidade do lixo marinho desembarcado, eliminado e introduzido na cadeia de 
reciclagem, nomeadamente através do programa «Fishing for Litter» (pesca de lixo), 
incluindo o volume, os materiais e os tipos de artigos pescados; solicita que os dados 
recolhidos pelos Estados-Membros sobre a perda, a colocação no mercado e a recolha 
das artes de pesca e de lixo marinho sejam conservados numa base de dados a nível 
nacional ou das bacias marítimas e harmonizados num único relatório anual a nível 
europeu, para facilitar a identificação e o controlo do lixo marinho e garantir um melhor 
acompanhamento e avaliação;

15. Salienta a necessidade de fazer um levantamento anual das quantidades de lixo marinho 
recolhido através dos programas de «pesca de lixo» nas várias bacias hidrográficas, com 
vista a dispor de informações sobre a origem do lixo marinho apanhado e a intensificar 
as campanhas de recolha;  salienta que tal deve estar ligado aos esforços de 
levantamento já em curso; insta a Comissão a elaborar um relatório anual sobre a 
quantidade de lixo marinho desembarcado nos portos no âmbito dos referidos 
programas de pesca de lixo, devendo esse relatório incluir o volume, bem como os 
materiais e tipos de objetos pescados;

16. Incentiva a criação de redes de cooperação entre os governos dos Estados-Membros, as 
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associações de pescadores, as organizações de trabalhadores, os organismos de 
tratamento de águas, os interlocutores das zonas costeiras, os portos, as ONG e as 
convenções regionais, a fim de reforçar uma abordagem ascendente baseada no diálogo 
e na inclusão e promover soluções práticas para os trabalhadores do sector das pescas, 
com vista a assegurar uma aplicação mais eficaz das normas e a disponibilizar recursos 
adequados em domínios como a recolha, eliminação e reciclagem de lixo marinho;

17. Salienta necessidade de partilhar as melhores práticas entre todas as partes interessadas, 
incluindo os cidadãos afetados pelo problema do lixo marinho, a fim de incentivar o 
sector das pescas a ajudar a proteger o ambiente marinho, a lutar contra o lixo marinho 
e, por conseguinte, a garantir a utilização sustentável dos seus recursos; congratula-se 
com o lançamento de iniciativas como o «Plan Marlimpo» (projeto «Clean Sea») pelo 
Ministério do Mar (Consejería del Mar) do Governo da Galiza (Espanha), que visa 
reduzir a quantidade de resíduos nas zonas costeiras;

18. Salienta que, para melhorar e tornar mais eficazes o quadro legislativo e a governação 
em matéria de recolha, eliminação e reciclagem de lixo marinho, é essencial promover 
uma maior participação de todos os que trabalham no sector das pescas e alargar os 
atuais projetos de sensibilização, prevenção e formação, a fim de assegurar o 
intercâmbio contínuo de informações, apoiando assim a preparação e a atualização da 
legislação pertinente;

19. Exorta todas as outras partes interessadas pertinentes, nomeadamente os conselhos 
consultivos para as pescas, a apoiarem a redução do lixo marinho por meio de medidas 
eficazes e eficientes; apela à Comissão e aos Estados-Membros para que adotem as 
orientações voluntárias para a marcação das artes de pesca da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para promover uma gestão 
responsável das artes de pesca, melhorar os esforços de identificação de artes de pesca 
perdidas e apoiar a sustentabilidade das pescas por meio da redução das artes de pesca 
abandonadas, perdidas ou descartadas, em consonância com as disposições do 
Regulamento Controlo das Pescas; exorta a Comissão a apoiar os esforços de 
operacionalização da marcação e denúncia de artes de pesca perdidas nas águas 
europeias e, por meio dos esforços a nível da Organização Marítima Internacional, a 
reforçar a cooperação internacional para lutar contra esta fonte de poluição marinha por 
plásticos;

20. Lembra que as áreas marinhas protegidas podem constituir excelentes laboratórios para 
a aplicação de soluções destinadas a lutar contra o lixo marinho, dado que permitem ter 
em conta as interações entre as atividades em terra e as atividades no mar, bem como 
apoiar a colaboração dos vários intervenientes no mar e em terra perante os desafios 
relativos aos ecossistemas marinhos e costeiros;

21. Destaca a falta de eficiência da Diretiva Responsabilidade Ambiental no que diz 
respeito ao lixo marinho, nomeadamente devido ao seu âmbito restrito e às dificuldades 
em identificar o poluidor e em atribuir responsabilidades; recorda que o Parlamento 
apelou a uma revisão da Diretiva Responsabilidade Ambiental que tenha em conta os 
limites à sua eficácia;

22. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a aplicarem melhor o princípio do 
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poluidor-pagador;

Melhorar a investigação e o conhecimento sobre o lixo marinho

23. Insta a Comissão a desempenhar um papel de relevo na Década das Nações Unidas da 
Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável e a incentivar a digitalização e 
a utilização da inteligência artificial para compreender melhor os mares e os oceanos e 
os impactos do lixo marinho nesse ambiente;

24. Salienta que, pelo facto de existirem atualmente poucos dados e estudos, é difícil 
quantificar de forma exata a dimensão do problema dos danos que o lixo marinho causa 
ao sector das pescas, bem como as respetivas consequências económicas negativas para 
os pescadores; exorta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem 
o financiamento da investigação e a recolha de dados sobre a quantidade e os vários 
tipos de lixo marinho nas águas europeias e o seu impacto nas pescas, na aquicultura e 
nos ecossistemas e a proporem medidas robustas para enfrentar e prevenir o impacto 
dos nanoplásticos e dos microplásticos nos recursos haliêuticos e na saúde humana;

25. Recorda que a Diretiva relativa aos plásticos de utilização única abrange os resíduos 
habitualmente encontrados nas praias; insta a Comissão a reforçar as medidas existentes 
relativas aos plásticos de utilização única, com base, nomeadamente, nos trabalhos 
previstos para os resíduos na coluna de água e nos fundos marinhos ao abrigo da 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, e a ponderar a possibilidade de eliminação gradual 
dos contentores de poliestireno expandido e das embalagens dos produtos da pesca, em 
conformidade com a ambição de substituir os plásticos de utilização única por 
alternativas sustentáveis para o ambiente e as pescas;

26. Exorta a Comissão a seguir as recomendações formuladas pela missão Starfish 2030 
sobre a luta contra o lixo marinho e a avaliar, designadamente, a proposta relativa à 
marcação das artes de pesca, graças às novas tecnologias de geolocalização, que 
permitem apoiar a localização e a recolha das artes de pesca perdidas, se tal for 
pertinente e possível; salienta, a este respeito, que a Comissão deve melhorar a 
marcação das artes de pesca de acordo com as orientações voluntárias da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura para a marcação das artes de 
pesca, bem como garantir que os pescadores e os aquicultores sejam apoiados, durante a 
transição, por programas de financiamento adequados;

27. Preconiza uma melhor comunicação de informações sobre a perda de artes de pesca no 
mar e salienta a necessidade de incluir mais informações, tais como a designação do 
navio, o tipo de artes utilizadas, a hora e localização da perda e as medidas de 
recuperação utilizadas, a fim de permitir que os dados recolhidos sejam utilizados de 
forma mais eficaz no combate à poluição marinha através de uma melhor partilha de 
dados e intercâmbio de boas práticas com base em critérios de transparência entre os 
Estados-Membros e as agências da UE; salienta que é necessário proceder ao 
desenvolvimento de novos instrumentos de identificação e rastreabilidade das artes de 
pesca perdidas no mar, bem como de registo de dados sobre o lixo marinho, tais como 
aplicações eletrónicas que ajudem os pescadores a registar os dados e sistemas de 
registo e notificação de desembarques de lixo marinho, utilizando, por exemplo, notas 
de recebimento de resíduos, tal como previsto na Diretiva (UE) 2019/883, que obriga os 
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operadores portuários a emitir essas notas aos comandantes dos navios;

28. Congratula-se com o lançamento de projetos europeus como o «CleanAtlantic», 
financiado pelo programa «INTERREG Espaço Atlântico» da União, com o objetivo de 
melhorar os conhecimentos e a capacidade para controlar, prevenir e reduzir o lixo 
marinho, bem como aumentar a sensibilização para o seu impacto; insta os 19 parceiros 
participantes, provenientes de Irlanda, França, Espanha e Portugal e, em especial, o 
organismo coordenador, Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), a continuarem o seu 
trabalho e a divulgarem os resultados do projeto;

29. Salienta a necessidade de assegurar uma logística bem gerida no que diz respeito à 
recolha de resíduos e de artes de pesca em fim de vida útil, a fim de assistir os 
pescadores nos esforços que envidam, sobretudo a título voluntário; observa que tal 
deve incluir a recolha uniforme das artes de pesca a bordo dos navios em sacos ou 
contentores e a disponibilização de instalações adequadas nos portos;

Acelerar o desenvolvimento da economia circular no sector das pescas e da aquicultura

30. Sublinha que a redução do impacto do lixo marinho exige o reforço da economia 
circular em terra, eliminando gradualmente os plásticos e as embalagens desnecessárias 
e transformando o lixo em recursos, bem como a adoção de uma abordagem assente no 
ciclo de vida nos sectores das pescas e da aquicultura; salienta que o desenvolvimento 
da economia circular no sector das pescas deve prever um apoio reforçado à procura de 
soluções, à conceção inteligente das artes de pesca e à inovação nas técnicas de pesca e 
de aquicultura, que permita limitar as descargas de resíduos, bem como reforçar a 
atratividade das operações de recolha e o desenvolvimento de circuitos de reciclagem 
eficientes;

31. Apela à promoção da conceção ecológica das artes de pesca, procurando torná-las úteis 
e seguras, permitindo ao sector obter uma rentabilidade adequada, através da adoção 
rápida de diretrizes sobre o desenvolvimento de normas harmonizadas para a economia 
circular das artes de pesca; incentiva a marcação do material utilizado nas artes de pesca 
através de passaportes dos produtos; incentiva a promoção de atividades de investigação 
e  inovação tendo em vista encontrar materiais alternativos e sustentáveis do ponto de 
vista ambiental para serem usados nas artes de pesca, incluindo polímeros; salienta, a 
este respeito, que poderiam ser criados projetos-piloto relativos à redução de materiais, 
a formas de desmontagem mais fáceis e mais rápidas e à testagem da funcionalidade das 
artes de pesca para facilitar a transição;

32. Salienta a importância, numa perspetiva de economia circular das artes de pesca, de 
assegurar a plena participação dos pescadores e dos sectores das pescas e da aquicultura 
no seu conjunto, de empresas em fase de arranque, de iniciativas privadas e as 
empresas, incluindo os fabricantes de cordas e redes de pesca de países terceiros, na 
identificação de novos materiais, na conceção ecológica, na conceção de novas artes de 
pesca e na respetiva reciclagem; frisa ainda a necessidade de dar força a um modelo 
assente na sinergia entre o domínio das pescas e o da investigação. insta, por isso, a 
Comissão a assegurar a articulação entre os futuros projetos relacionados com a 
economia circular das artes de pesca e os programas de financiamento da UE já 
existentes orientados para investigação e para a inovação;
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33. Salienta, à luz do objetivo de acelerar o desenvolvimento da economia circular no sector 
das pescas e da aquicultura, a necessidade de articular as futuras soluções legislativas 
para o problema da recolha e da eliminação do lixo marinho com o Pacto Ecológico 
Europeu; insta, neste contexto, os Estados-Membros a diligenciarem rapidamente no 
sentido da fixação de taxas mínimas nacionais de recolha para as artes de pesca que 
contenham plástico, tal como acordado na Diretiva relativa aos plásticos de utilização 
única; exorta a Comissão a averiguar se estes planos nacionais resultam num aumento 
da recolha e reciclagem de artes de pesca em comparação com os níveis atuais e, neste 
contexto, insta-a a elaborar um plano adequado e ambicioso para apoiar o 
desenvolvimento de uma economia circular no sector das pescas; salienta que existe um 
mercado para as artes de pesca recicladas, o que comporta a possibilidade de tornar a 
utilização de materiais reciclados uma obrigação jurídica, e que esta circunstância, 
juntamente com as disposições do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas 
e da Aquicultura (FEAMPA) em matéria de programação para a gestão partilhada, 
representaria um incentivo importante para os pescadores e um meio de evidenciar o 
valor do contributo que prestam no domínio da reciclagem;

34. Preconiza o recurso ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 
no apoio ao sector das pescas e da aquicultura na transição para materiais mais 
sustentáveis, nomeadamente na aquisição de novos navios mais eficientes a nível 
técnico e menos poluentes para as frotas de pesca artesanal em pequena escala, 
nomeadamente nas regiões ultraperiféricas;

35. Insta a Comissão a criar incentivos à economia circular em toda a cadeia de produção de 
artes de pesca e de aquicultura, promovendo a investigação e apoiando as empresas que 
reciclam e que reutilizam as artes; nesse sentido, exorta a Comissão a criar um fundo 
específico para apoiar os Estados-Membros que criam cadeias de produção de artes 
recicladas e sustentáveis, recorrendo aos recursos previstos no âmbito do Next 
Generation EU, bem como aos resultantes das sanções fiscais impostas na sequência de 
processos por infração instaurados contra Estados-Membros;

36. Realça que, não obstante os progressos significativos alcançados com a entrada em 
vigor da Diretiva (UE) 2019/883, continuam a existir atualmente inúmeros fatores de 
complexidade, bem como diferenças entre os Estados-Membros no que se refere às 
estruturas portuárias de recolha; salienta que, em vários portos da União, a identificação 
de tais estruturas (quando existentes) pelos pescadores continua a ser muito difícil, 
permanecendo igualmente difícil o acesso às mesmas; salienta que tudo o que precede 
representa um obstáculo e um desincentivo a que os operadores do sector das pescas 
contribuam para a limpeza dos mares;

37. Apoia o desenvolvimento e a criação de circuitos de reciclagem eficientes através da 
modernização das infraestruturas de receção em todos os portos europeus, tendo em 
vista melhorar a triagem seletiva dos resíduos; salienta, neste contexto, que os 
Estados-Membros devem envidar mais esforços para modernizar as estruturas logísticas 
dos portos graças a uma logística bem gerida no que diz respeito à recolha de resíduos e 
de artes de pesca em fim de utilização, à recolha uniforme das artes de pesca a bordo 
dos navios em sacos ou contentores, bem como à disponibilização de instalações 
portuárias adequadas para garantir estruturas de receção e armazenamento apropriadas 
destinadas às artes de pesca perdidas e aos detritos recolhidos, um espaço suficiente 
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para o armazenamento separado dos diferentes tipos de lixo marinho, efetivos 
suficientes para o tratamento correto e seguro do lixo desembarcado e o fornecimento a 
todos os navios de contentores para recolha de lixo marinho; apela ao reforço da 
atratividade das operações de recolha através de sistemas de prémios e incentivos 
financeiros destinados a apoiar os pescadores e aquicultores envolvidos na recolha, 
eliminação e reciclagem de lixo pescado no mar, bem como aqueles que coloquem nos 
portos as suas artes de pesca ou de aquicultura em fim de vida útil;

Programas de gestão e recolha de lixo marinho 

38. Solicita à Comissão que elabore um plano de ação a nível da UE para combater a 
deposição de lixo na hidrosfera da União, reduzindo os resíduos na sua origem, 
diminuindo a utilização e o consumo de plásticos e combatendo a poluição dos rios, 
cursos de água e litoral devido à deposição de lixo em espaços públicos, que pode ser 
drasticamente reduzida de forma coordenada; solicita que o despejo de neve recolhida 
nas ruas e nos passeios diretamente no oceano seja reduzido ao mínimo, nomeadamente 
através do apoio a métodos alternativos de recolha em períodos de intensa queda de 
neve;

39. Salienta que a modernização das estações de tratamento e dos sistemas de saneamento é 
indispensável para reduzir os impactos na aquicultura e no meio marinho e costeiro de 
forma geral, designadamente os riscos de contaminação dos produtos aquícolas;

40. Salienta que é fundamental dar resposta à questão da má gestão dos resíduos em terra, 
sobretudo a incorreta eliminação de resíduos nas cidades costeiras, nas cidades 
construídas nas margens dos rios e em cidades insulares;

41. Apela à Comissão para que promova a sensibilização dos operadores marítimos 
relativamente a todas as interações que podem ter com o meio marinho, nomeadamente 
aquando da venda ou do aluguer de barcos;

42. Insta os Estados-Membros e as regiões a recolherem dados, a efetuarem controlos e a 
adotarem medidas de resposta à questão da má gestão dos resíduos em terra e no que se 
refere aos pontos críticos nos rios e estuários de acumulação de lixo marinho e a 
tomarem medidas para que, à partida, os resíduos marinhos não entrem em contacto 
com o ambiente; insta a que sejam consagrados recursos suficientes à limpeza de todos 
os tipos de matérias poluentes derivadas de plástico;

43. Recorda que os programas de recolha de lixo marinho podem abranger diferentes 
operações, como a recolha de resíduos marinhos em rios, estuários, baías ou portos, 
operações de investigação e a identificação de pontos críticos no mar, e podem ser 
levados a cabo por pescadores, pela sociedade civil e pelas autoridades locais; salienta 
que os programas de recolha devem ser sustentáveis, utilizar equipamento adequado 
para a recolha de lixo, evitar, tanto quanto possível, produzir mais emissões, permitir a 
colaboração com intervenientes com conhecimentos sobre os ecossistemas marinhos e 
exigir a identificação estratégica dos resíduos antes de serem tomadas medidas; sublinha 
que esses programas de recolha podem ser executados não apenas ao abrigo de 
programas de financiamento da UE, mas também a nível local, regional e nacional nos 
Estados-Membros;



RR\1225949PT.docx 19/27 PE658.857v02-00

PT

44. Salienta que apenas sete Estados-Membros utilizaram recursos no âmbito do atual 
FEAMP para financiar programas de recolha de lixo marinho, como o programa «pesca 
de lixo», e que a maioria das ações que permitem identificar, recolher e reciclar o lixo 
marinho consistem em iniciativas e programas voluntários dos pescadores, da sociedade 
civil e das autoridades locais;

45. Salienta que, para reduzir os resíduos dos navios de pesca, é necessário incentivar os 
pescadores a levarem os resíduos para as instalações de reciclagem, nomeadamente 
através de incentivos financeiros e de sistemas de prémios destinados a promover boas 
práticas; observa, por conseguinte, que os pescadores devem ser compensados pela 
recolha de artes de pesca perdidas e de outro tipo de lixo marinho ou, no mínimo, ter 
acesso a formas gratuitas de eliminação de resíduos nas instalações dos portos;

46. Destaca que os pescadores devem receber formação adequada sobre o correto 
tratamento do lixo marinho nas fases de recolha, desembarque, eliminação e introdução 
na cadeia de reciclagem, a fim de minimizar os riscos para a saúde e a segurança;

47. Salienta que o reforço e a disseminação das boas práticas já existentes dependem 
também da simplificação e agilização dos procedimentos administrativos a que estão 
sujeitos todos os navios envolvidos em campanhas de «pesca de lixo», 
independentemente do porto de origem ou das respetivas dimensões; salienta, por 
conseguinte, que é necessária uma harmonização e uma abordagem que complemente 
melhor as regras relativas ao desembarque, nos portos dos Estados-Membros, de lixo 
marinho recolhido através de ações de pesca de lixo;

48. Solicita, por conseguinte, à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem a recolha no 
mar, por pescadores, de artes de pesca perdidas ou de outros detritos marinhos, 
nomeadamente plásticos, promovendo as melhores práticas, incentivando a participação 
voluntária em iniciativas de recolha de lixo marinho e apoiando a adoção de programas 
de «pesca de lixo»; insta, neste contexto, os Estados-Membros a criarem um «fundo 
especial para a limpeza dos mares», gerido pelo novo Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) ou por outras rubricas orçamentais 
pertinentes, a fim de financiar as seguintes ações: 1 ) a recolha no mar de lixo marinho 
pelos pescadores, 2) a disponibilização de estruturas adequadas de armazenamento de 
lixo a bordo dos navios e a monitorização do lixo pescado passivamente, 3) a melhorias 
na formação dos operadores, 4) o financiamento dos custos associados ao tratamento do 
lixo e ao pessoal necessário para a execução de tais programas, a fim de evitar o 
aumento dos custos para os pescadores que participam voluntariamente, e 5) 
investimentos em portos para que possam ser disponibilizadas instalações adequadas de 
receção e armazenamento de artes de pesca perdidas e de detritos marinhos recolhidos;

49. Exorta a Comissão a proceder a uma avaliação do contributo social e económico 
proporcionado pelos pescadores através de projetos de «pesca de lixo», a fim de 
quantificar com maior exatidão o contributo do sector das pescas para a limpeza dos 
mares;

50. Insta a Comissão a ir além dos objetivos da Diretiva (UE) 2019/883/UE, analisando e 
quantificando, em termos económicos, os danos ambientais provocados pelo lixo 
marinho antropogénico, e criando um «Fundo para o Lixo Marinho», que vise lutar 
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contra a descarga de lixo no mar, atenuar os danos causados às pescas e proteger os 
mares e oceanos;

51. Exorta a Comissão a solicitar aos Estados-Membros que garantam a correta gestão e a 
devida eliminação do lixo pescado acidentalmente ou encontrado em campanhas 
voluntárias de recolha, para que os custos inerentes à receção, gestão e eliminação desse 
lixo não sejam suportados pelos pescadores, bem como para evitar causar danos 
adicionais ao ambiente; salienta, nesse sentido, que é necessário instituir sistemas 
eficazes de recolha e eliminação do lixo marinho, garantindo, além disso, a existência 
de estruturas portuárias adequadas de recolha;

52. Recorda que a questão do lixo marinho não conhece fronteiras e que luta contra o lixo 
marinho deve ser coordenada com países terceiros, a fim de obter uma maior eficácia na 
ação; insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem um plano de despoluição do 
Mediterrâneo, em conjunto com todos os Estados ribeirinhos; insta a Comissão a pôr 
termo, logo que possível, à transferência de resíduos para países terceiros;

53. Exorta a Comissão a criar um regime de apoio para a recolha de lixo marinho nas 
regiões ultraperiféricas, em virtude da sua vulnerabilidade natural, dando a estas regiões 
infraestruturas para a recuperação dos resíduos recolhidos;

54. Exorta a Comissão a exigir, nas negociações de adesão à UE, a plena aplicação da 
legislação em matéria de gestão de resíduos nos países candidatos, nomeadamente por 
meio do estabelecimento de uma infraestrutura integrada de gestão dos resíduos;

Compreender melhor e limitar a poluição pelos microplásticos e nanoplásticos

55. Realça a necessidade de reforçar  os conhecimentos e a sensibilização do público para a 
poluição causada por nanoplásticos e microplásticos e os seus efeitos no ambiente, na 
base da cadeia alimentar marinha e, em última análise, na saúde humana, bem como na 
necessidade de realizar mais estudos para compreender melhor este fenómeno de 
poluição; salienta que a necessidade de mais conhecimentos e a falta de sensibilização 
fazem aumentar o risco de os consumidores não terem confiança na qualidade dos 
produtos da pesca e da aquicultura;

56. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem campanhas de sensibilização 
sobre o problema da poluição marinha causada por plásticos e microplásticos, 
sublinhando o facto de os pescadores serem também frequentemente vítimas deste 
fenómeno, especialmente no caso dos microplásticos;

57. Congratula-se com o trabalho preparatório realizado pela Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (ECHA) sobre a limitação dos microplásticos intencionalmente 
adicionados aos produtos; apela à Comissão para que dê provas de ambição no 
seguimento desta proposta através da apresentação de medidas concretas e, se 
necessário, jurídicas, ocupando-se, nomeadamente, do problema da disseminação de 
microplásticos e nanoplásticos no ciclo da água, especialmente dos que são despejados 
de forma não intencional no ambiente, e solicita que proponha a sua eliminação gradual;

58. Exorta a Comissão a dar resposta ao problema da perda e da dispersão de 
microplásticos, a exemplo dos granulados de plástico, no ambiente e ao longo de toda a 
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cadeia de abastecimento, em particular durante o transporte, seja ele terrestre ou 
marítimo, e aos correspondentes riscos de deposição;

°

° °

59. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A problemática do lixo marinho é um dos principais desafios para o restabelecimento de 
ecossistemas marinhos e costeiros saudáveis, que desempenham um papel importante, tanto no 
equilíbrio do clima, como na garantia do desenvolvimento das atividades marinhas e costeiras, 
nomeadamente, das pescas e da aquicultura. A questão está na encruzilhada de muitos desafios 
societais, económicos e ambientais, que fazem parte da complexa equação do fenómeno de 
poluição marinha. Mas de que tipo de resíduos estamos a falar, de que tipo de impactos? As 
soluções – tal como as origens – estão parcialmente no mar, mas também, em grande parte, em 
terra, e requerem uma abordagem sistémica do assunto. 

I/ Compreender melhor o fenómeno do «lixo marinho»

De que tipo de resíduos estamos a falar? 

O lixo marinho, bem visível nas praias, ao longo das zonas costeiras e do litoral esconde, de 
facto, um fenómeno de contaminação muito mais vasto. Os resíduos «visíveis» são, de facto, 
apenas a parte submersa do icebergue. À superfície, a massa acumulada de resíduos flutuantes 
representa apenas 1 % dos plásticos despejados no oceano26. A propagação do lixo marinho e 
a sua dispersão geográfica estão no cerne de muitas investigações e de muitos estudos 
científicos. Os resíduos acumulam-se à superfície, mas também na coluna de água e até nas 
grandes fossas marítimas, como a fossa de Marianas, onde foram detetados resíduos a mais de 
10 mil metros de profundidade27. As correntes marinhas podem transportar estes resíduos, tanto 
à superfície, em zonas de acumulação, como em profundidade, em pontos críticos no fundo do 
mar e em encostas submarinas, onde se podem encontrar cerca de 1,9 milhões de microplásticos 
por metro quadrado28. 

O lixo marinho é também transportado pelas correntes oceânicas para os quatro cantos do 
mundo e ameaça pequenas ilhas e zonas costeiras isoladas, que recolhem muito lixo sem 
disporem da capacidade de se protegerem eficazmente. O fenómeno da condensação sobre o 
oceano permite a contaminação das zonas anteriormente consideradas virgens. Isto explica, em 
parte, por que é que os investigadores foram encontrar vestígios de microplásticos na neve dos 
Alpes e do Ártico29 .

A poluição marinha causada pelos resíduos tem várias origens, tais como a poluição dos cursos 
de água e dos rios, a má gestão da recolha de resíduos, fenómenos naturais como inundações 
ou chuvas que arrastam os resíduos das zonas urbanas para o mar, a deposição de lixo em 
espaços públicos ou, até, acidentes. Se é verdade que o sector das pescas e da aquicultura é 
afetado pela poluição marinha, não é menos verdade que também é responsável por essa 

26 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science  13 de fevereiro de 2015:Vol. 347, n.º 6223, pp. 768-
771
27 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, Volume 96, outubro 
de 2018, pp. 204-212
28Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science,  5 de junho 2020, Vol. 368, n.º 
6495, pp. 1140-1145
29 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances  14 Aug 
2019:Vol. 5, no. 8, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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poluição. De acordo com o Centro Comum de Investigação, os resíduos da pesca e da 
aquicultura representam 27 % do lixo marinho. Estes resíduos podem ser constituídas por 
caixas de transporte, boias, gaiolas, mas também artes de pesca abandonadas, presas no fundo 
do mar ou rasgadas debaixo de água e perdidas em resultado de condições meteorológicas 
adversas, reparações no cais ou no navio, e, mais raramente, descartadas intencionalmente. 

Que impactos? 

O impacto do lixo marinho nas atividades de pesca representa 1 a 5 % das receitas totais das 
atividades de pesca30. Os pescadores enfrentam o risco de acidentes ou de verem as artes de 
pesca encravadas e têm de as limpar regularmente, para separar os resíduos marinhos das suas 
capturas e, sempre que necessário, reparar as artes de pesca danificadas ou quebradas. A bordo, 
estas atividades representam um tempo precioso. O lixo marinho pode também afetar o próprio 
navio de pesca, danificando os sistemas de hélices, a estrutura do navio e, até, entupindo os 
sistemas de arrefecimento. Por último, os resíduos marinhos podem ter impacto na qualidade 
do pescado capturado e transportado a bordo do navio que tenha estado em contacto com 
resíduos. 

O lixo marinho tem também um impacto nos ecossistemas e fauna marinhos, de que são 
exemplo as redes fantasma, que continuam a sua rota e a capturar, ferir e destruir muitas 
espécies, sem qualquer distinção, algumas das quais já estão ameaçadas ou em perigo de 
extinção. Os resíduos ameaçam particularmente os ecossistemas frágeis e ricos em 
biodiversidade, tais como leitos de coral ou esponjas, que proporcionam ambientes de viveiro 
essenciais para a renovação adequada dos recursos haliêuticos e, consequentemente, para a 
sustentabilidade da pesca europeia. Um estudo revela que 11,1 mil milhões de produtos de 
plástico estão enredados em corais na Ásia e no Pacífico, um número que deverá aumentar 40 % 
nos próximos sete anos31. A acumulação destes resíduos também apresenta o risco de asfixia 
bentónica do fundo do mar, contribui para a degradação geral do ecossistema, aumenta o risco 
de doenças devido à presença crescente de agentes patogénicos, ou mesmo para a introdução 
de certas espécies invasivas num novo ecossistema. Estes impactos constituem uma ameaça 
para a resiliência dos ecossistemas marinhos e um certo risco para a sustentabilidade das 
operações de pesca. 

II/Uma abordagem sistémica do fenómeno 

A luta contra o lixo marinho e a resposta ao seu impacto nas pescas exige uma ação a montante 
e a jusante, tendo em conta o ciclo de vida dos resíduos, a sua ligação ao ciclo da água, quer 
natural, quer «residual» (poluição difusa). Para tal é, pois, necessário: um melhor conhecimento 
do fenómeno, um quadro legislativo mais eficaz, uma visão holística e global do ciclo de vida 
dos resíduos, um plano de ação em terra – em particular contra o lixo ao longo da via fluvial 
nas bacias hidrográficas e, mais especificamente, dos micro- e nano plásticos – o 
desenvolvimento de uma verdadeira economia circular nos sectores das pescas e da aquicultura 

30 « Lost Fishing gear : a trap for our ocean”, Comissão Europeia, DG MARE
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 26 de janeire de 2018, Vol. 359, n.º 6374, pp. 
460-462



PE658.857v02-00 24/27 RR\1225949PT.docx

PT

e o lançamento de uma recolha coordenada de resíduos em rios, nos estuários e no mar. 

Melhorar a investigação e os conhecimentos sobre os oceanos

Para definir objetivos quantificados e políticas públicas ambiciosas, é necessário dispor de 
dados precisos. Apesar de um quadro político que promove a investigação científica há décadas, 
a investigação e os conhecimentos oceanográficos estão ainda em grande parte 
subdesenvolvidos, o que dificulta o desenvolvimento de novas políticas. O impacto do lixo 
marinho nas pescas é atualmente muito pouco conhecido e não dispomos de dados precisos 
sobre as consequências da poluição marinha, tanto no sector das pescas, como na resiliência 
dos ecossistemas, funcionando ambos os elementos em sinergia para garantir a sustentabilidade 
do sector. 

Melhorar e tornar o quadro legislativo mais eficaz 

A União Europeia dotou-se de um quadro legislativo sólido para limitar a poluição dos resíduos 
marinhos, quer estes sejam provenientes de terra, quer das atividades no mar. O objetivo da 
Diretiva-quadro relativa aos meios portuários de receção é acelerar a introdução de um circuito 
de reciclagem para as artes de pesca, enquanto que a Diretiva relativa à redução do impacto 
ambiental de determinados produtos de plástico introduz um regime de responsabilidade 
alargada do produtor relativamente às artes de pesca que contêm plástico, para cobrir as suas 
atividades de recolha, transporte, transformação e apoiar as campanhas de sensibilização.  
Cumpre, igualmente, notar que outros textos, como o Regulamento «Controlo» e a Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha (DQEM), mas também o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas, funcionam em sinergia com estes objetivos. 

Este acervo comunitário deve ser maximizado, respeitado e reforçado de forma coordenada, de 
modo a não diluir e a reciclar os objetivos de bom estado ambiental dos ecossistemas marinhos 
e costeiros ao longo dos ciclos políticos. O lançamento do Pacto Ecológico, da estratégia de 
biodiversidade e «do prado ao prato», bem como o plano de ação para a economia circular 
convida-nos a repensar o quadro jurídico existente, a destacar as suas deficiências e a formular 
recomendações para o novo ciclo político que se avizinha. 

Apoiar o desenvolvimento de uma verdadeira economia circular no sector das pescas e da 
aquicultura

São muitos os desafios logísticos que se colocam ao desenvolvimento de uma economia circular 
no sector das pescas. As opções de identificação, mas também de recolha de lixo marinho uma 
vez no mar, são limitadas e não existem praticamente incentivos para levar o lixo marinho para 
o porto, quer de forma passiva, quer ativa. As fases de descarga e triagem nas instalações 
portuárias, o transporte em centros de tratamento, mas também as operações de reciclagem 
mecânica ou química e a reutilização de material reciclado, colocam desafios estruturais 
significativos. 

Embora os esforços de reciclagem das artes de pesca devam ser apoiados, é necessário 
acompanhar este processo recorrendo a investigação sobre a conceção e a redução da pegada 
ambiental das artes de pesca. As artes de pescas são compostas por polímeros intrinsecamente 
resistentes e não biodegradáveis, que são, de um modo geral, adicionados ou misturados com 
outros materiais, como o chumbo, para a utilização de redes de emalhar, que complicam as 
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operações de desmontagem e de reciclagem. Muitas componentes das artes de pesca são 
também importadas do exterior da União Europeia antes de serem montadas, o que dificulta o 
acompanhamento da cadeia de abastecimento e a partilha de informações sobre a natureza das 
componentes. Por último, a falta de normas e de critérios europeus para a circularidade das artes 
de pesca também representa um desafio significativo para o sector.

Compreender melhor e limitar a poluição pelos microplásticos

Poluição invisível, embora omnipresente no meio marinho, nano- e microplásticos representam 
um novo desafio na luta contra a poluição marinha. Estes plásticos têm dimensões inferiores a 
5 mm e podem ser primários, ou seja, adicionados intencionalmente a um produto, ou 
secundários, isto é, resultantes de um processo de degradação progressiva de determinados 
resíduos devido ao vento, às ondas, à salinidade ou à radiação ultravioleta. Os microplásticos 
têm várias características especiais que tornam o seu impacto no ambiente e na saúde humana 
complexo e ainda pouco conhecido. Podem conter uma mistura química suscetível de ser 
libertada uma vez em contacto com o meio aquático e têm a particularidade de ser «esponjas de 
poluentes», atraindo substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas. Podem também servir 
de apoio a determinados organismos, tais como vírus ou agentes patogénicos capazes de 
interagir com as espécies aquáticas e o equilíbrio microbiano de ambientes marinhos. Certos 
efeitos no património genético e a passagem de nanoplásticos no organismo celular exigem 
também um esforço de investigação a nível europeu. O problema dos micro– e mesoplásticos 
pode também suscitar receios quanto à apreensão do público em geral sobre a qualidade dos 
produtos da pesca e traduzir-se em riscos económicos reais para o sector. 

Promover a recolha eficiente de resíduos no mar

No mar, estão a surgir iniciativas privadas para a recolha de resíduos. Urge apoiar estas ações 
de forma coordenada, desenvolver uma verdadeira força de recolha de lixo marinho nos rios e 
estuários e apoiar programas de identificação de resíduos. O estado deplorável do meio marinho 
exige a responsabilidade individual e coletiva de todos, mas necessita de uma ação europeia 
para proteger o nosso bem comum e não permitir a acumulação ilimitada de resíduos nos nossos 
mares
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