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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A situação crítica em que se encontram algumas populações de pescado do Atlântico Nordeste

– 38 por cento das unidades populacionais são capturadas acima dos níveis recomendados pela

ciência – tem contribuído para o agravamento dos impactes ambientais e socioeconómicos que

afetam, entre outros, os pescadores da frota portuguesa.

O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro,

relativo à Política Comum das Pescas, visa garantir que as atividades da pesca são

ambientalmente sustentáveis a longo prazo, contribuindo para gerar benefícios económicos,

sociais e de emprego através da aplicação de uma abordagem ecossistémica à gestão das

pescas. Segundo o Regulamento da UE, a Política Comum das Pescas deve também “promover

as atividades da pesca costeira, tendo em conta os aspetos socioeconómicos.” O Governo

português não tem sido capaz de cumprir estes objetivos.

A pequena pesca, cuja frota é composta por embarcações de comprimento de fora-a-fora

inferior a 12 metros, representa cerca de 80 por cento da frota da UE em número de

embarcações, e 60 por cento em postos de trabalho (80 000 pescadores, 2017). Mas recebe

apenas 3 por cento das quotas de pesca. Em Portugal, a realidade é comparável: das 7855

embarcações da frota da pesca nacional, 90 por cento pertencem à pequena pesca na qual

trabalha a larga maioria dos mais de 16 000 pescadores profissionais da frota nacional.

Geralmente, as atividades da pequena pesca causam menos impactes ambientais do que a

pesca de maior escala, empregam um número muito superior de pescadores e dinamizam as

comunidades costeiras e as economias locais. No entanto, os profissionais da pequena pesca

estão mais restringidos no acesso às quotas de pesca.

Os artigos 16.º e 17.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de dezembro, referem

explicitamente que para repartir as possibilidades de pesca (quotas) pelas frotas nacionais, os

Estados-Membros devem utilizar “critérios transparentes e objetivos incluindo critérios

ambientais, sociais e económicos.” A distribuição de quotas deve incentivar técnicas menos



danosas para o ambiente e apoiar os profissionais da pequena pesca.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministro do Mar, as seguintes perguntas:

1. Nos termos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de dezembro, na

repartição de possibilidades de pesca (quotas), “os Estados-Membros utilizam critérios

transparentes e objetivos, incluindo critérios ambientais, sociais e económicos.” Em concreto,

quais são os critérios ambientais, sociais e económicos utilizados pelo Governo português para

repartir quotas de pesca?

1.1 Os critérios ambientais, sociais e económicos utilizados pelo Governo para repartir quotas

de pesca são públicos? Se sim, onde estão publicados?

1.2 O Governo prioriza os critérios ambientais, sociais e económicos para repartir quotas de

pesca? Se sim, em que consiste o processo de priorização? Como pode ser consultado o

processo?

2. Nos termos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de dezembro, os

critérios a utilizar pelos Estados-Membros na repartição das possibilidades de pesca podem

incluir “o impacto ambiental da pesca, o historial de conformidade, o contributo para a economia

local e os níveis históricos de capturas.” O Governo utiliza algum destes critérios para repartir

quotas de pesca?

2.1 Em caso afirmativo, qual é a proporção de quotas repartidas com base a) no impacte

ambiental, b) no historial de conformidade, c) no contributo para a economia local, d) nos níveis

históricos de captura?

2.2 Para que frotas são destinadas as diferentes repartições de quota de pesca identificadas no

ponto anterior?

3. Nos termos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de dezembro,

relativamente às possibilidades de pesca que lhes são atribuídas, “os Estados-Membros

esforçam-se por prever incentivos para os navios de pesca que utilizem artes de pesca seletiva

ou métodos de pesca com um impacto reduzido no ambiente, tais como um baixo consumo de

energia ou danos reduzidos nos habitats.” O Governo tem em conta este tipo de incentivos na

repartição de quotas de pesca?

3.1 Em caso afirmativo, quais são os incentivos previstos pelo Governo para promover as artes

de pesca seletiva e os métodos com um impacto reduzido no ambiente?

3.2 Quantos detentores de quota de pesca receberam tais incentivos nos últimos cinco anos?

Quem são essas as entidades? Que percentagem da frota portuguesa representam?

3.3 Que percentagem das entidades referidas no ponto anterior são operadores da pequena

pesca?

4. Nos últimos cinco anos, que percentagem da quota nacional de pesca é distribuída por

embarcações da pequena pesca (comprimento de fora-a-fora inferior a 12 metros) e/ou a

embarcações que utilizam artes com impacte mais reduzido no ambiente (e.g., artes passivas)?

5. Existe um registo dos detentores de quota de pesca nacional de acesso público?

5.1 Em caso afirmativo, onde se encontra o registo e como se pode aceder ao seu conteúdo?

5.2 Em caso negativo, e considerando que os recursos haliêuticos são recursos públicos,

geridos para benefício das gerações atuais e futuras do país, como explica o Governo que os

detentores de quota deste recurso público não sejam conhecidos publicamente, ao contrário do

que acontece em outros Estados-Membros?

6. Como avalia o Governo o contributo da distribuição de quotas com base em direitos históricos

de pesca, durante vários anos, para a criação de expectativas nos operadores de pesca de que

os recursos haliêuticos podem ser considerados, na prática, privados?



Palácio de São Bento, 25 de julho de 2020

Deputado(a)s

FABÍOLA CARDOSO(BE)

MARIA MANUEL ROLA(BE)

MANUEL AZENHA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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