
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

A iniciativa da Comissão Europeia - COM 265 (2014) - prevê proibir a utilização de todos os

tipos de redes de deriva nas pescas.

•

Autarcas e pescadores emitiram recentemente uma declaração comum, rejeitando

liminarmente a aplicação de tal regulamento que fará, por um lado, acabar com a pesca da

sardinha que usa essa arte e, por outro lado, a aplicar-se às águas interiores, implicará

também o fim da pesca do sável e da lampreia.

•

É sabido que Portugal se opôs à proposta de proibição de atividades desta pescaria quando a

proposta foi apresentada na generalidade no grupo de política interna /externa do Conselho

em setembro de 2014. É também sabido que nessa reunião foram usados argumentos a favor

da proibição, designadamente por haver dificuldades de controlo e pelo facto de poderem

existir pescarias alternativas.

•

É também unânime no setor que, a ser aplicado tal regulamento em Portugal, isso implicará o

fim da pesca artesanal no nosso país, o fim do sustento dos pescadores e sua famílias e

causará prejuízos incalculáveis para os municípios onde a gastronomia e o turismo têm forte

ligação aos produtos do mar e do rio.

•

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3



fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à senhora

Ministra da Agricultura e do Mar, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Desde setembro de 2014, quando a questão foi discutida no Conselho, qual a evolução

desta temática a nível político?

1.

A COM 265 (2014) aplica-se, ou não, às águas interiores?1.

No conjunto do país quantas embarcações se encontram licenciadas para a pesca com

redes de deriva no mar?

1.

No conjunto do país quantas embarcações se encontram licenciadas para a pesca com

redes de deriva em águas interiores?

1.

Pretende o governo aplicar o regulamento? Existem de facto, em relação à pesca com

redes de deriva, dificuldades de controlo ou pescarias alternativas?

1.

Podendo, irá o governo propor nos órgãos próprios da UE uma moratória ou a

derrogação desta proibição?

1.

Palácio de São Bento,  terça-feira, 20 de Janeiro de 2015

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

MANUEL ISAAC(CDS-PP)

JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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