- COMUNICADO DE IMPRENSA –
ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS PORTUGUESAS PEDEM AOS EURODEPUTADOS QUE VOTEM
A FAVOR DE UMA POLÍTICA COMUM DE PESCAS QUE ACABE COM A SOBREPESCA
Lisboa, 28 de janeiro de 2013
Um conjunto de associações de defesa do ambiente nacionais enviou hoje cartas aos
eurodeputados portugueses pedindo-lhes que entrem para a história, votando pelo fim da sobrepesca
no dia 6 de fevereiro, dia em que será votada em sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) a
proposta para a nova Política Comum das Pescas (PCP) aprovada na Comissão das Pescas no passado dia
18 dezembro de 2012.
As associações signatárias foram as seguintes:
APECE – Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios;
GEOTA – Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente;
LPN – Liga para a Protecção da Natureza;
OMA – Observatório do Mar dos Açores;
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza;
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação;
SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;
WWF Portugal – World Wildlife Fund; e
PONG-Pesca – Plataforma de ONGs Portuguesas sobre a Pesca.
No documento pode ler-se que “quarenta e sete porcento dos stocks avaliados do Atlântico e
aproximadamente noventa porcento dos do Mediterrâneo estão em estado de sobrepesca. De acordo
com a Comissão Europeia, parte da frota de pesca da UE tem capacidade para pescar 2 a 3 vezes acima
dos níveis sustentáveis. Há demasiados barcos e estes são demasiado potentes para tão pouco peixe. As
capturas estão assim a diminuir, e as frotas de pesca tornam-se economicamente inviáveis. Este é,
basicamente, o resultado de decisões de curto-prazo, tomadas pelos ministros das pescas, para
minimizar os impactos sociais e económicos de reduzidas oportunidades na pesca”. Estudos
independentes demonstram que recuperando os stocks de peixe, mesmo que apenas só alguns, se pode
vir a duplicar os desembarques e o rendimento e aumentar o emprego.
Pela primeira vez o PE é colegislador na PCP, isto é, os Membros do PE têm a oportunidade de
liderar a gestão das pescas e disponibilizar benefícios a longo prazo para os cidadãos, comunidades
piscatórias e para o ambiente marinho. Assim, na missiva enviada, as associações pedem aos
eurodeputados que apoiem as disposições essenciais do relatório resultante da votação de dia 18 de
dezembro, na Comissão das Pescas do PE, que permitirão a recuperação dos stocks de peixes marinhos,
garantindo um futuro às comunidades piscatórias costeiras e que vão também ao encontro do crescente
apelo dos cidadãos para que as pescas comunitárias sejam cada vez mais sustentáveis. Segundo as
associações, “esta será uma resposta decisiva para acabar com a sobrepesca e com 40 anos de insucesso
na gestão das pescas da União Europeia (UE).”
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