
 
 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Proposta para a nova Política Comum das Pescas tenta corrigir erros do 
passado 

Lisboa, 13 de Julho de 2011, 

A Comissão Europeia (CE) publicou hoje a sua proposta para a reforma da Política 
Comum das Pescas (PCP). No caso de receber o apoio do Conselho e Parlamento 
Europeu, a proposta publicada inclui metas estabelecidas a nível internacional para a 
recuperação de stocks de peixe e promove o uso de praticas de pesca mais 
selectivas, prevendo igualmente o fim das rejeições no mar. 

O elemento mais radical desta nova proposta reside na forma como pretende lidar com 
o problema da sobrecapacidade de pesca – um factor-chave da sobrepesca: a 
adopção de um esquema de direitos de pesca transacionáveis, o que representará 
uma quase privatização dos recursos pesqueiros da UE. Este tipo de medida tem tido 
resultados mistos nos países onde foi até agora aplicada, e não são previstas medidas 
compensatórias destinadas aos cidadãos europeus pela perda de recursos públicos ou 
de recompensação aos operadores que pescam de formas mais responsáveis, do 
ponto de vista ambiental e social. 

As embarcações de menores dimensões (menores que 12 m de comprimento e que 
utilizem métodos de pesca passivos) não são obrigadas a aderir a este esquema de 
semi-privatização. No entanto, a proposta não adianta qualquer sugestão de modelo 
de gestão para este segmento da frota, que representa actualmente mais de 70% do 
número total de embarcações da frota comunitária, e uma parcela ainda maior em 
Portugal. 

Segundo a PONG-Pesca e as associações portuguesas pertencentes à coligação 
OCEAN2012: “A proposta estabelece metas ambiciosas para a gestão dos recursos e 
aponta soluções possivelmente interessantes para alguns dos problemas crónicos das 
pescas comunitárias. No entanto, existem muitos pormenores específicos sobre a 
legislação e, sobretudo, sobre a sua aplicação prática que não estão claros e que 
esperamos ver esclarecidos durante os próximos meses.” 

Até ao momento, a PCP contribuiu para a depleção dos stocks de peixe e degradação 
dos ecossistemas e habitats. A pesca é largamente insustentável, cada vez mais 
inviável em termos económicos e dependente de subsídios públicos. Esta reforma 
representa uma oportunidade única para regenerar os mares europeus e as suas 
comunidades piscatórias. A responsabilidade em assegurar uma reforma efectiva recai 
agora essencialmente sobre o Conselho e o Parlamento Europeus. O resultado final 
deste processo não deverá ser conhecido antes de meados de 2013. 

 



 
 

 
 

 
Para mais informações, por favor contactar pong.pesca@gmail.com ou: 
 
Gonçalo Carvalho (SCIAENA) – (+351) 936257281, carvalho.gf@mail.com; 
Joana Andrade (SPEA) – (+351) 966475068, joana.andrade@spea.pt; 
Joana Dionísio (Quercus) – (+351) 965692225, joanadionisio7@gmail.com; 
Joaquim Afonso (GEOTA) – (+351) 917604967, jmra@fct.unl.pt; 
João Correia (APECE) – (+351) 919475411, joao.correia@apece.pt; 
Sílvia Lourenço (LPN) – (+351) 965692225, slourenco2@gmail.com; 
 
Notas para os Editores: 

A proposta da Comissão está disponível em: 
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm 
 
A Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca 
(PONG-Pesca) tem como missão promover a exploração sustentável dos recursos 
pesqueiros em todas as suas vertentes, ecológica, social e económica, tendo em vista 
a preservação dos ecossistemas marinhos e o desenvolvimento das comunidades 
costeiras ligadas a esta actividade. O seu objectivo prioritário é o de acompanhar e 
participar na reforma da Política Comum das Pescas, actualmente em curso. A 
plataforma é constituída pela Liga de Protecção da Natureza (LPN), Associação de 
Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), Grupo de Estudos do Ordenamento do 
Território e Ambiente (GEOTA), Associação Nacional de Conservação da Natureza 
(Quercus) e pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Saiba mais 
em http://pongpesca.wordpress.com/ 
 
A OCEAN2012 é uma aliança de organizações dedicadas a transformar a Política 
Comum das Pescas da União Europeia, de modo a eliminar a sobrepesca, acabar com 
as práticas piscatórias destrutivas e assegurar uma exploração justa e equitativa de 
populações saudáveis de peixes. A OCEAN2012 foi criada, e é coordenada pelo Pew 
Environmental Group, o braço conservacionista da Pew Charitable Trusts, uma 
organização não-governamental que trabalha para acabar com a sobrepesca nos 
oceanos mundiais. Os membros financiadores da OCEAN2012 são a Coalition for Fair 
Fisheries Arrangments (CFFA), Ecologistas en Acción, o Fisheries Secretariat (FISH), 
NEF (new economics foundation), o Pew Environmental Group e a Seas At Risk 
(SAR). Actualmente os membros portugueses da OCEAN2012 são: LPN, Sciaena, 
GEOTA e Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânqios 
(APECE). Saiba mais em http://ocean2012.eu/ 


