
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O acordo político alcançado entre os Ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia,

sobre as oportunidades de pesca para 2022, levará a uma redução da possibilidade de pesca

nacional para algumas espécies (linguado, lagostim, pescada).

O anúncio do acordo que estabeleceu uma diminuição nas possibilidades de pesca nacional

para o ano de 2022, gerou preocupação imediato no sector que defende um reforço na

monitorização dos recursos no terreno, como forma de melhorar a informação disponível por

parte das entidades que fornecem dados à Comissão Europeia.

Os principais agentes da pesca nacional alertam que apesar da percentagem de quebra não ser

acentuada para as espécies de linguado, lagostim e pescada, pode, mesmo assim, colocar em

causa a regularidade da atividade ao longo do ano, comprometendo a viabilidade de atividades.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Mar, a resposta à seguinte questão:

Qual a previsão do impacto económico resultante da redução da possibilidade de pesca em

2022? Quais os sectores nacionais mais afetados pela diminuição prevista para as principais

espécies capturadas?

1.

Que mecanismos estão ao dispôs para se alcançar melhores meios de monitorização dos

recursos no mar?

2.

O que se pode esperar das negociações da pesca de bacalhau para o arquipélago de

Savlbard que ainda decorrem?

3.

Palácio de São Bento, 17 de dezembro de 2021

Deputado(a)s

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)



Deputado(a)s

ANTÓNIO LIMA COSTA(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

JOÃO MOURA(PSD)

PAULO LEITÃO(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

CARLA BARROS(PSD)

RUI SILVA(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

ILÍDIA QUADRADO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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