
 

Exma. Sra. Ministra do Mar, Engª Ana Paula Vitorino, 

As decisões do próximo Conselho sobre oportunidades de pesca para 2017 serão tomadas no contexto 

da nova Política Comum das Pescas (PCP), que exige que se acabe com a sobrepesca até 2015, se 

possível, e o mais tardar até 2020, numa base progressiva e gradual, para todas as unidades 

populacionais.1 

Saudamos o facto de em anos recentes ter havido progresso na redução do nível médio de sobrepesca 

através do estabelecimento de limites de captura que não excedam os valores de Rendimento Máximo 

Sustentável (Maximum Sustainable Yield – MSY). No entanto, constatamos com grande preocupação 

que, de acordo com o mais recente relatório do Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas 

(CCTEP) da União Europeia (UE), mais de 60% dos stocks avaliados se encontram fora dos limites 

biológicos de segurança e cerca de metade permanecem sobreexplorados2. Nos anos mais recentes 

avaliados pelo CCTEP, a tendência de diminuição de sobrepesca abrandou, tendo inclusivamente sofrido 

uma inversão3, o que torna necessário tomar medidas adicionais e urgentes para recuperar os stocks 

para níveis saudáveis. Com o prazo de 2015 já ultrapassado, pedimos-lhe que assegure que os Totais 

Admissíveis de Capturas (TAC) para 2017 não excedem os pareceres científicos. 

Durante o Conselho de dezembro do ano passado, Portugal acordou limites de captura para a pescada-

do-sul, areeiro e tamboril que ultrapassavam os pareceres científicos4. A posição negocial assumida por 

                                                           
1 Regulamento (CE) n.º 1380/2013  do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11/12 de 2013, relativo à política comum das pescas, Artigo 2.2º 
2 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-16-05).  
3 Idem 
4 Pescada: -23 por cento em vez do parecer de -56 por cento; Areeiro: -1 por cento em vez do parecer de -26 por cento; Tamboril: -14 por cento 
em vez do parecer de -19 por cento. 
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https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-03_STECF+16-05+Monitoring+performance+CFP+CORRIGENDUM_JRCxxx.pdf


Portugal ignorou a ciência e os TAC adotados contribuíram para afastar ainda mais as hipóteses de estes 

stocks atingirem os objetivos de FMSY da PCP. 

Este ano gostaríamos de ter um compromisso inequívoco da sua parte de que irá fazer todos os 

possíveis para que se façam progressos claros e mensuráveis para alcançar os objetivos de FMSY da PCP 

durante as reuniões do Conselho sobre oportunidades de pesca para 2017, e que fará este esforço em 

particular para os stocks que são mais relevantes para Portugal. 

No caso de haver situações em que pretenda solicitar um adiamento da decisão de estabelecer limites 

de captura de acordo com os pareceres científicos relativos ao MSY, pedimos-lhe que identifique estes 

casos e submeta, de forma pública e atempada, provas que demonstrem que a continuação da 

sobrepesca é de facto necessária para não comprometer seriamente a sustentabilidade social e 

económica das frotas envolvidas. Nestas situações, solicitamos que demonstre como pretende alcançar 

de forma progressiva e gradual os objetivos de MSY para estes stocks até 2020. 

Um grande número de cidadãos portugueses e europeus seguiram e participaram no processo de 

reforma da PCP, dando o seu apoio a ministros e eurodeputados para acordarem metas ambiciosas para 

acabar com a sobrepesca. A nova PCP entrou em vigor há três anos. As decisões que irá tomar sobre os 

limites de captura para 2017 podem inverter os atrasos na implementação da PCP e por em prática as 

políticas apoiadas publicamente. Contamos com a Sra. Ministra para implementar estas reformas sem 

mais demoras e instamos-lhe a demonstrar liderança no caminho para por fim à sobrepesca na EU. 

Atenciosamente, 

 

Ana Matias, Coordenadora, Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação 

Angela Morgado, Coordenadora, WWF Portugal – World Wide Fund for Nature 

Carla Dâmaso, Membro da Direção, Observatório do Mar dos Açores 

Cláudia Correia, Coordenadora, APECE -Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios 

Domingos Leitão, Diretor Executivo, SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

Gonçalo Carvalho, Coordenador, PONG-Pesca - Plataforma de ONG Portuguesas sobre a Pesca 

João Branco, Presidente da Direção Nacional, Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Marlene Marques, Presidente, GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

Monica Verbeek, Diretora Executiva, Seas at Risk 

Tito Rosa, Presidente da Direção Nacional, LPN - Liga para a Protecção da Natureza 

Uta Bellion, Diretora, European Marine Programme, The Pew Charitable Trusts 

 


