
 
 

             

COMUNICADO DE IMPRENSA 
ONGS PORTUGUESAS PEDEM A EURODEPUTADOS QUE VOTEM NUMA POLÍTICA COMUM DE PESCAS 

MAIS SUSTENTÁVEL 
 
Hoje, dia 7 de dezembro de 2012, representantes de cinco Organizações Não Governamentais 

(ONGs) portuguesas reuniram em Lisboa 
com o eurodeputado João Ferreira. No dia 
30 de novembro decorreu um encontro 
semelhante com a Eurodeputada Maria do 
Céu Patrão Neves. 

O objetivo principal destes encontros foi 
solicitar aos eurodeputados que votem no 
sentido de vincular a União Europeia (UE) 
aos tratados internacionais e aos 
respetivos calendários para a recuperação 
dos stocks, durante os debates no 
Parlamento Europeu sobre a reforma da 
Política Comum de Pescas que irão 
decorrer a partir de finais deste mês. 
Foram ainda discutidas algumas questões 

referentes ao processo de reforma da Política Comum das Pescas, bem como outros assuntos 
relacionados com as pescas: a Pesca de Pequena Escala/Artesanal, as Rejeições, os Subsídios, a 
Aquacultura, Organização Comum do Mercado de Produtos da Pesca e Aquacultura, as Áreas 
Marinhas Protegidas, as Pescas em Grande Profundidade, o Finning e a importância de vincular 
as quotas ao Rendimento Máximo Sustentável (MSY). 

Durante os breves encontros foi também 
oferecido aos eurodeputados um álbum 
fotográfico relativo aos eventos realizados 
durante as Semanas Europeias do Peixe 
Verão 2012, uma organização da coligação 
OCEAN2012 a que pertencem estas cinco 
ONGs portuguesas e que contou com mais 
de 50 eventos por toda a Europa, incluindo 
Lisboa, Peniche, Horta e Portimão. 

 
As cinco organizações portuguesas que 
pertencem à OCEAN2012 são: 
APECE - Associação Portuguesa para o 
Estudo e Conservação de 

Elasmobrânquios; GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; LPN - 
Liga para a Protecção da Natureza; OMA - Observatório do Mar dos Açores; e Sciaena - 
Associação de Ciências Marinhas e Cooperação 
 
Para mais informações, contactar: 
Gonçalo Carvalho, Sciaena: + 351 936 257 281 ou geralsciaena@gmail.com 
João Correia, APECE: + 351 919475411 ou mail@apece.pt 

 

Momento em que os representantes das ONGs entregaram o 
álbum fotográfico à Eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves. 

Momento em que os representantes das ONGs entregaram o 
álbum fotográfico ao Eurodeputado João Ferreira. 

http://ocean2012.eu/
mailto:geralsciaena@gmail.com
mail@apece.pt
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Notas: 
A OCEAN2012 é uma aliança de organizações dedicadas a transformar a Política Comum de 
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 pela Pew Environmental Group, o braço 
conservacionista da Pew Charitable Trusts, uma organização não-governamental que trabalha 
para acabar com a sobrepesca nos oceanos. 
 
Os membros financiadores da OCEAN2012 são: Coalition for Fair Fisheries Arrangments (CFFA), 
Ecologistas en Acción, Fisheries Secretariat (FISH), nef (new economics foundation), Grupo 
Ambiental da Pew, e  Seas At Risk (SAR). 


