
 

PR\1111357PT.docx  PE595.446v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão das Pescas 
 

2016/2079(INI) 

9.12.2016 

PROJETO DE RELATÓRIO 

sobre o estado das unidades populacionais de peixes e a situação 

socioeconómica do setor da pesca no Mediterrâneo 

(2016/2079(INI)) 

Comissão das Pescas 

Relator: Marco Affronte 

 



 

PE595.446v01-00 2/8 PR\1111357PT.docx 

PT 

 

PR_INI 

Í N D I C E 

Página 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.......................................... 3 

JUSTIFICAÇÃO ........................................................................................................................ 8 

 

 

 



 

PR\1111357PT.docx 3/8 PE595.446v01-00 

 PT 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre o estado das unidades populacionais de peixes e a situação socioeconómica do 

setor da pesca no Mediterrâneo 

(2016/2079(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– 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 pescas1, 

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

junho de 2008, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política 

para o meio marinho (Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha»)2, 

– Tendo em conta a estratégia intercalar da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo 

(CGPM) (2017-2020), que visa a sustentabilidade das pescarias no Mediterrâneo e no 

mar Negro, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas e o parecer da Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais (A8-0000/2016), 

A. Considerando que, com 17 000 espécies marinhas, o Mediterrâneo é um dos principais 

locais da biodiversidade mundial; 

B. Considerando que, na sua comunicação «Consulta sobre as possibilidades de pesca para 

2017 no âmbito da política comum das pescas» (COM(2016)0396), a Comissão defende 

que, no Mediterrâneo, a sobrepesca continua a prevalecer e que são necessárias medidas 

urgentes para inverter esta situação; que, nesse documento, a Comissão manifesta 

preocupação pelo facto de muitas das espécies objeto de avaliação serem capturadas a 

níveis consideravelmente superiores às estimativas do objetivo de rendimento máximo 

sustentável (MSY); 

C. Considerando que o Mediterrâneo deve dar resposta ao importante desafio de respeitar o 

MSY para grande parte das espécies até 2020; que, nessa bacia, o nível geral de 

sobrepesca corresponde, em geral, a 2-3 vezes o nível FMSY; que, apesar dos 

consideráveis esforços desenvolvidos tanto a nível da UE como fora da União para 

definir um quadro jurídico eficaz e garantir a sua aplicação e a conformidade do setor da 

pesca, mais de 93% das espécies avaliadas no Mediterrâneo continuam a ser 

consideradas como estando sujeitas a sobrepesca; 

D. Considerando que, na reunião de alto nível sobre o estado das unidades populacionais 

do Mediterrâneo (Catânia, fevereiro de 2016), foi acordado que são necessárias medidas 

urgentes para inverter estas tendências negativas, tendo em mente o grande desafio que 

representa a consecução dos objetivos de MSY para todas as espécies até 2020; 

                                                 
1 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 
2 JO L 164 de 25.6.2008, p. 19. 
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1. Frisa a importância de aplicar, rápida e integralmente, os objetivos e as ações previstas 

na política comum das pescas (PCP), assim como de aplicar em tempo oportuno e de 

forma urgente e eficaz os planos plurianuais de gestão previstos por essa política, em 

consonância com uma abordagem baseada nos ecossistemas; salienta, em especial, a 

necessidade de atingir o objetivo de «bom estado ambiental» estabelecido pela 

Diretiva-Quadro 2008/56/CE «Estratégia Marinha»; 

2. Considera urgente uma resposta coletiva, baseada na cooperação a vários níveis: 

internacional, europeu, nacional e regional; entende que todas as partes interessadas, 

incluindo os pescadores, os cientistas e as ONG, devem ser envolvidas num processo 

inclusivo e que se processe das bases para o topo; 

3. Regista que a PCP reconhece que o acesso às possibilidades de pesca deveria ser 

essencialmente conferido à pesca de pequena escala e artesanal ou aos pescadores das 

pequenas zonas costeiras, incluindo os incentivos (artigo 7.º n.º 1, alínea d) do 

Regulamento sobre a PCP), a fim de promover artes e métodos de pesca mais seletivos 

e com menor impacto no ecossistema marinho e nos seus recursos; entende, por 

conseguinte, que devem ser envidados esforços nesse sentido, para que os incentivos e o 

acesso preferencial às zonas de pesca costeira sejam garantidos à frota artesanal de 

preferência aos segmentos de pesca não seletivos e com maior impacto; 

4. Frisa que, segundo a FAO, deveria aplicar-se a abordagem da precaução em matéria de 

conservação, gestão e exploração dos recursos marinhos vivos, de forma a proteger e 

preservar o ambiente marinho no seu conjunto, e recorda que a falta de informação 

científica não deve ser utilizada como desculpa para adiar ou fazer fracassar ações 

destinadas à conservação e gestão; 

5. Considera que a defesa e proteção dos recursos haliêuticos e ambientais da bacia 

mediterrânica através de políticas eficazes de gestão da pesca não serão viáveis se tais 

políticas não forem acompanhadas por medidas sólidas, de largo alcance e urgentes de 

combate aos fatores antrópicos que têm efeitos negativos naqueles recursos: alterações 

climáticas (sobreaquecimento, acidificação, regime pluvial), poluição (química, 

orgânica, macro e microscópica), exploração e produção de gás e óleos, tráfego de 

navios, espécies invasoras, destruição ou modificação de habitats naturais, sobretudo 

costeiros; 

6. Sublinha com firmeza que subsiste ainda na bacia mediterrânica um vasto fenómeno de 

pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), mesmo nos países da UE; 

considera que não é possível qualquer intervenção no sentido da proteção dos recursos, 

mas também, e sobretudo, das economias dependentes da pesca de pequena escala, sem 

uma luta firme e convicta contra a pesca INN; 

7. Considera prioritária a intensificação das atividades de controlo em terra, ao longo de 

toda a cadeia de distribuição (mercados) e no mar, especialmente em áreas onde são 

proibidas, temporária ou permanentemente, atividades de pesca; 

8. Pondera a possibilidade de introduzir quotas não transferíveis, nomeadamente para 

espécies sujeitas a pescarias de uma única espécie; entende que, a fim de evitar 

disparidades sociais, as possibilidades de pesca devem ser atribuídas com base em 

critérios objetivos e transparentes, incluindo objetivos ambientais, sociais e económicos, 
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para além de a sua distribuição dever ser equitativa entre os diferentes segmentos da 

pesca, incluindo a pesca tradicional e a pesca artesanal, devendo-se igualmente 

diligenciar no sentido de incentivar a frota a utilizar técnicas de pesca mais seletivas e 

com impacto reduzido no ambiente marinho, em conformidade com o artigo 17.º do 

Regulamento relativo à PCP; 

9. Observa que o sistema de zonas marinhas protegidas no Mediterrâneo abrange uma 

percentagem inadequada da superfície, com grandes disparidades de cobertura entre as 

diversas bacias; considera fundamental aumentar a percentagem de zonas marinhas 

abrangidas, bem como identificar as zonas que devem ser sujeitas a medidas de 

proteção e pôr em prática um sistema de acompanhamento e controlo para aferir a 

eficácia dessas medidas; 

10. Reputa fundamental uma abordagem variada e flexível das políticas no âmbito dos 

planos de gestão, com critérios diferentes e baseados nas características biológicas das 

espécies e nas características técnicas das modalidades de pesca; entende, além disso, 

que um ordenamento adequado do território (zonas interditas à pesca, zonas em rotação, 

encerramento total ou parcial consoante os sistemas de pesca) e do calendário (repouso 

biológico) deveria constituir a componente principal de cada plano plurianual, a par da 

promoção de medidas técnicas destinadas à seletividade máxima das artes; 

11. Observa que, a nível do Mediterrâneo e para todas as espécies comerciais, conviria 

adotar um tamanho mínimo permitido em função da maturidade sexual, determinado 

com base nos melhores conhecimentos científicos disponíveis; 

Ações destinadas a países terceiros 

12. Insta a Comissão a promover, através da CGPM, ações destinadas a melhorar o estado 

das unidades populacionais partilhadas com países terceiros; 

13. Convida a Comissão a apoiar os países mediterrânicos não membros da UE nos seus 

esforços de modernização dos setores da pesca e na consecução do objetivo de pesca 

sustentável, inclusivamente mediante uma política de acordos de pesca mais 

equilibrados, equitativos e sustentáveis; 

Aspetos socioeconómicos 

14. Recorda que 250 000 pessoas trabalham a bordo de embarcações e que o número de 

pessoas que dependem do setor da pesca para a sua sobrevivência aumenta 

exponencialmente se tivermos em conta as famílias que vivem da pesca regional e as 

que trabalham em atividades ligadas ao setor, como a transformação e a manutenção de 

embarcações e o turismo; observa que 60% dos trabalhadores ligados a atividades da 

pesca encontram-se em países em desenvolvimento do sul e do leste do Mediterrâneo, o 

que demonstra o papel da pesca de pequena escala no desenvolvimento sustentável 

daquelas regiões e, em particular, das comunidades costeiras mais vulneráveis; 

15. Entende que a Comissão deve elaborar orientações sobre a melhor forma de utilizar os 

fundos disponibilizados pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e o 

Instrumento Europeu de Vizinhança; 
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16. Considera fundamental promover, valorizar e incentivar a cooperação entre os 

pescadores de pequena escala de uma mesma área ou região, de modo a permitir que 

enfrentem coletivamente o planeamento e gestão dos recursos de pesca locais na 

perspetiva de uma regionalização eficaz e concreta, no respeito pelos objetivos da PCP, 

em situações em que a enorme fragmentação e diferenciação dos ofícios, alvos, 

características técnicas e tripulação tornam praticamente impossível uma abordagem 

horizontal e unívoca; 

17. Observa que, apesar das recentes melhorias, o número de unidades populacionais que 

não foram sujeitas a uma avaliação fiável permanece elevado, e que o Comité 

Científico, Técnico e Económico da Pesca (CCTEP) deplora que tenhamos igualmente 

de fazer face a uma situação de redução das próprias avaliações, que passaram de 44 em 

2012 para apenas 15 em 2014; 

18. Considera que uma gestão racional e sustentável da pesca depende da utilização 

científica de dados relevantes como a capacidade de pesca, as atividades de pesca 

praticadas, a situação biológica das unidades populacionais exploradas e a situação 

socioeconómica atual da própria pesca; 

19. Observa que apenas 40% do peixe desembarcado na zona de aplicação da CGPM 

provém de unidades populacionais para as quais foi fornecida uma avaliação científica à 

Comissão e que essa percentagem baixa quando se trata de unidades populacionais 

sujeitas a um plano de gestão; observa ainda que é necessário melhorar a cobertura das 

avaliações científicas sobre o estado das unidades populacionais e aumentar a 

percentagem de desembarques provenientes de formas de pesca regulamentadas por 

planos de gestão plurianuais; 

20. Sublinha a necessidade de abordagens integradas que tomem em consideração tanto a 

heterogeneidade do ambiente marinho como a complexidade das espécies (exploradas 

ou não) no mar, as diferentes características e os comportamentos das atividades de 

pesca; 

21. Reconhece que os dados disponíveis para medir a extensão e o impacto da atividade da 

pesca de pequena escala são limitados e podem variar de um Estado para outro; que, 

devido à ausência de dados, a pesca artesanal é frequentemente subestimada, o que a 

empurra para uma situação de marginalização no processo de decisão; 

22. Apoia veementemente a proposta da CGPM de criar um catálogo de atividades de pesca 

e de nele incluir informação relativa às artes e operações de pesca e uma descrição das 

zonas de pesca, bem como das espécies-alvo e capturas indesejadas, de modo a fornecer 

uma descrição completa das atividades de pesca exercidas na zona e das interações com 

outros setores como a pesca recreativa; 

23. Convida a Comissão a promover uma sólida cooperação científica e uma recolha de 

dados mais completa relativamente às unidades populacionais mais importantes, 

abreviando os prazos que medeiam entre a recolha e o tratamento final, e a solicitar ao 

CCTEP avaliações sobre as novas unidades populacionais; lamenta que, no 

Mediterrâneo, a maioria dos desembarques seja constituída por espécies relativamente 

às quais existam poucos dados («data deficient fisheries»); 
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24. Salienta que é imperativo aumentar a partilha de dados e combater a sua 

inacessibilidade e dispersão, desenvolvendo um arquivo eletrónico mundial e com 

financiamento público que inclua todos os dados relativos aos peixes e à pesca, o que 

facilitará o controlo de qualidade e análises independentes e múltiplas e permitirá adotar 

uma abordagem construtiva sobre a avaliação das unidades populacionais; 

25. Observa que os impactos, as quantidades, a dimensão e características da pesca INN 

(isto é, a pesca ilegal) não são atualmente avaliados, estando portanto sub-representados 

nas informações relativas ao estado atual da pesca e às tendências ao longo do tempo, 

quando afinal deveriam ser devidamente considerados na elaboração de avaliações 

científicas para a gestão da pesca; 

Sensibilização 

26. Frisa que é possível atingir resultados eficazes e o pleno cumprimento das normas 

mediante um elevado nível de responsabilização e sensibilização dos operadores do 

setor, aumentando a capacitação e a formação de todos os pescadores (comerciais e 

desportivos) e o seu envolvimento no processo de decisão, associando ações destinadas 

especificamente à divulgação de boas práticas; 

27. Considera importante sensibilizar também os consumidores, que devem ser informados 

e convidados a praticar um consumo de pescado responsável, privilegiando espécies 

locais, capturadas com técnicas sustentáveis e, se possível, provenientes de unidades 

populacionais não excessivamente exploradas; para tal, entende ser necessário instituir 

um sistema de rastreabilidade mas também, e sobretudo, um sistema completo e fiável 

de informação ao consumidor; 

28. Sublinha que este novo cenário e todos os novos fatores apontados, que interagem no 

Mediterrâneo e alteraram a abordagem da pesca na zona, devem conduzir a uma revisão 

do Regulamento (CE) n.º 1967/2006 relativo ao Mediterrâneo, de forma a adaptá-lo à 

situação atual; 

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

O mar Mediterrâneo, com as suas 17 000 espécies marinhas, é uma das zonas com maior 

biodiversidade a nível mundial. No entanto, o nível global de recursos haliêuticos alvo de 

sobrepesca é, claramente, o dobro ou o triplo do nível do rendimento máximo sustentável 

(MSY). Corremos o risco de transformar o mar Mediterrâneo num deserto.  

Para além da sobrepesca, o Mediterrâneo está sujeito a outras graves ameaças como o excesso 

de nutrientes e de fertilizantes, a poluição e as alterações na costa e nos habitats. Podemos 

enumerar ainda outros fatores de risco: o tráfego de navios, a extração de petróleo e gás. 

Acresce que o Mediterrâneo é muito sensível às alterações climáticas. É forçoso protegê-lo.  

Eis alguns pontos-chave do relatório:  

- gestão plurianual dos recursos para maior sustentabilidade mediante, entre outros, artes de 

pesca mais seletivas; 

- cooperação com os países terceiros que operam no Mediterrâneo; 

- repouso biológico baseado nas características biológicas da espécie; 

- encerramento de algumas áreas para alevinagem ou repovoamento das unidades 

populacionais sujeitas a sobrepesca; 

- acesso preferencial para a pesca artesanal; 

- maior controlo das atividades de pesca ilegal, acompanhado de medidas especiais para 

aqueles que infringem as regras e não possuem licença; 

- eventual introdução de quotas para algumas espécies sobreexploradas; 

- respeito do tamanho mínimo e definição do tamanho com base em critérios científicos; 

- maior controlo da fileira até ao mercado, prestando informações mais exaustivas ao 

consumidor; 

- maior envolvimento das organizações de pesca regional no processo de decisão, em 

consonância com a regionalização mencionada na política comum das pescas.  

O relatório de iniciativa visa, em linhas gerais, atingir os seguintes objetivos: 

- gestão plurianual dos recursos para maior sustentabilidade mediante, entre outros, artes de 

pesca mais seletivas; 

- cooperação com os países terceiros que operam no Mediterrâneo; 

- repouso biológico; 

- encerramento de algumas áreas para alevinagem ou repovoamento das unidades 

populacionais sujeitas a sobrepesca; 

- acesso preferencial para a pesca artesanal; 

- maior controlo das atividades de pesca ilegal, acompanhado de medidas especiais para 

aqueles que infringem as regras e não possuem licença; 

- introdução de quotas para algumas espécies sobreexploradas; 

- respeito do tamanho mínimo; 

- maior controlo da fileira até ao mercado, prestando informações mais exaustivas ao 

consumidor; 

- maior envolvimento da CGPM e das organizações de pesca regional no processo de decisão, 

em consonância com a regionalização mencionada na política comum das pescas (PCP). 


