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A PONG-Pesca  
 

A Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca 
(PONG-Pesca) constituiu-se em finais de 2009, e tem como missão promover a exploração 
sustentável dos recursos pesqueiros em todas as suas vertentes – ecológica, social e 
económica – tendo em vista a preservação dos ecossistemas marinhos e o desenvolvimento 
das comunidades costeiras ligadas à pesca. 

A PONG-Pesca é constituída pela Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação 
dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente 
(GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), 
Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus), Sciaena – Oceanos # 
Conservação # Sensibilização, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e pela 
Associação Natureza Portugal em associação com a WWF (ANP/WWF). 

O objetivo prioritário da PONG-Pesca é constituir-se como um fórum de diálogo e 
trabalho entre as principais Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) que 
desenvolvem trabalho sobre o meio marinho e costeiro em Portugal. Adicionalmente, a 
PONG-Pesca pretende continuar a consolidar-se como um parceiro nacional de referência na 
discussão e reflexão sobre a Pesca, constituindo igualmente um ponto de contacto 
privilegiado entre as organizações que a constituem, as restantes partes interessadas nas 
pescas e no meio marinho e costeiro e a sociedade em geral. 

Definindo como a principal área de interesse a exploração sustentável dos recursos 
pesqueiros, mas tendo em conta a necessidade de lidar com as pescas de forma integrada 
com as restantes atividades e impactos humanos nos ecossistemas marinhos e costeiros, 
definem-se como áreas de interesse adicionais da Plataforma: 

• Estado do ambiente dos oceanos, mares e ambientes costeiros; 
• Ameaças e assuntos emergentes relativos aos oceanos, mares e ambientes costeiros; 
• Aquacultura; 
• Exploração de recursos não vivos; 
• Gestão integrada do meio marinho e costeiro; 
• Educação, sensibilização ambiental e divulgação científica; 
• Património, cidadania marítima e literacia do oceano. 
Em termos geográficos, a Plataforma deverá considerar não apenas as águas sob 

jurisdição nacional, mas também as águas internacionais e, quando pertinente, as áreas 
marítimas sob jurisdição de outros países. 
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Contexto do Inquérito 
 

Em antecipação das eleições de 26 de maio que irão formar o novo Parlamento 
Europeu (PE), a PONG-Pesca realizou um inquérito aos 17 cabeças-de-lista portugueses 
sobre o seu posicionamento sobre assuntos-chave sobre conservação dos oceanos.  

Para além de vários assuntos a nível nacional, a PONG-Pesca tem acompanhado, ao 
longo dos últimos 10 anos, várias políticas europeias cruciais para a conservação marinha, 
nomeadamente a implementação da Política Comum das Pescas (PCP), documento que 
sofreu uma reforma em 2013 e que apresenta vários pontos que podem beneficiar aquela 
que é a realidade das pescas nacionais e contribuir para alcançar uma exploração sustentável 
dos recursos pesqueiros e a conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros. No entanto, 
a maior parte do sucesso passará pela implementação eficiente das medidas previstas na 
PCP1.  

É da responsabilidade de todas as instituições da União Europeia a correta 
implementação da PCP e é por isso que a eleição dos deputados europeus se reveste de 
particular importância para a conservação do meio marinho e dos seus recursos. Portugal 
elegerá 21 deputados para o PE que irão acompanhar e tomar decisões sobre todos os 
assuntos relevantes que são discutidos a nível comunitário. Dada a importância dos 
ecossistemas costeiros e marinhos para Portugal, é importante que os eleitores portugueses 
estejam elucidados sobre as opiniões e os programas eleitorais dos vários partidos 
portugueses candidatos às eleições Europeias no que toca a estes assuntos. Como tal, a 
PONG-Pesca enviou o inquérito a todos os partidos candidatos ao PE sobre o seu 
posicionamento no que toca à conservação do meio marinho.  

As 14 perguntas abrangeram 6 áreas da conservação marinha: as pescas, o 
ordenamento do espaço marítimo, as áreas marinhas protegidas (AMP), o lixo marinho, a 
extração de recursos não vivos e o transporte marítimo. Este questionário foi disponibilizado 
online e as questões que o integravam podem ser encontradas mais abaixo. 
 
 
 
  

																																																								
1	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R1380	
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Lista dos partidos portugueses candidatos às eleições Europeias de 26/05/2019 
 

 

Partido Cabeça-de-lista Resposta 

Aliança Aliança Paulo Sande  

Basta! Basta! André Ventura  

BE Bloco de Esquerda Marisa Matias  

CDS-PP CDS-Partido Popular Nuno Melo  

CDU Coligação Democrática Unitária João Ferreira  

IL Iniciativa Liberal Ricardo Arroja  

Livre Livre Rui Tavares  

MAS Movimento Alternativa Socialista Vasco Santos  

Nós, Cidadãos Nós, Cidadãos Paulo Morais  

PCTP/MRPP 
Partido Comunista dos Trabalhadores 

Portugueses Luís Júdice  

PDR Partido Democrático Republicano 
António Marinho e 

Pinto  

PNR Partido Nacional Renovador João Patrocínio  

PS Partido Socialista Pedro Marques  

PPD/PSD Partido Social Democrata Paulo Rangel  

PTP Partido Trabalhista Português Amândio Madaleno  

PURP Partido Unido dos Reformados e 
Pensionistas 

Fernando Loureiro  

PAN Pessoas Animais Natureza Francisco Guerreiro  
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Inquérito enviado aos cabeças-de-lista dos 17 partidos 
 

A – Pescas 
 

A1 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a desenvolver todos os 
esforços para alcançar os objetivos da PCP, estabelecidos na reforma de 2014, 
nomeadamente no que toca a assegurar que os recursos biológicos marinhos sejam 
explorados de forma a restabelecer e manter as populações das espécies exploradas 
acima dos níveis que possam gerar o rendimento máximo sustentável (RMS) e a fazer 
um acompanhamento rigoroso da implementação da PCP? 

A2 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a contribuir para que 
os fundos europeus, nomeadamente o FEAMP, sejam direcionados para atividades que 
assegurem o texto do Artigo 2.2 da PCP (i.e, não apoiar ou financiar medidas que 
causem sobrepesca ou sobrecapacidade de pesca), alocar 25% do FEAMP para a 
conservação do meio marinho e assegurar fundos para medidas efetivas de controlo 
e monitorização, tornando-as sua prioridade? 

A3 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a desenvolver 
iniciativas que incentivem a utilização de artes de pesca mais seletivas ou métodos 
de pesca com menor impacto no Ambiente (nomeadamente sob espécies sensíveis), 
baixo consumo energético e danos reduzidos nos habitats? 

A4 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se, na eventualidade de 
ocorrer uma reforma da PCP, a desenvolver todos os esforços para que os objetivos 
ambientais estabelecidos sejam tão ou mais ambiciosos do que os da atual 
regulamentação? 

A5 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a contribuir para que 
o regulamento de Medidas Técnicas da Pesca seja mais exigente do ponto de vista da 
conservação do meio e que assegure que os impactos das pescas sobre os 
ecossistemas são efetiva e comprovadamente minimizados? 

Nota: as questões relacionadas com este tema incidiram particularmente no cumprimento dos 
objetivos dispostos na Política Comum das Pescas, nomeadamente na implementação do artigo 
2.2, na correta utilização de fundos europeus, no aumento da seletividade das artes de pesca, no 
regulamento das Medidas Técnicas e ainda sobre uma eventual reforma da PCP no próximo 
mandato. Esta é a temática mais desenvolvida dado ser a área em que a PONG-Pesca se tem mais 
focado nos últimos 10 anos. 
 
 

B – Ordenamento do Espaço Marítimo 
 

B1 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a desenvolver todos os 
esforços necessários para que Portugal desenvolva e submeta o seu plano de 
ordenamento do espaço marítimo até 2021, conforme exigido pela UE, e que tal plano 
seja desenvolvido com base numa abordagem precaucionária, ou seja, um processo 
suficientemente adaptativo que garanta que os ecossistemas são geridos dentro dos 
limites da sua capacidade? 
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C – Áreas Marinhas Protegidas 
 

C1 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a trabalhar no sentido 
de Portugal respeitar os compromissos assinados internacionalmente em 2010, no 
contexto da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, de tornar 
pelo menos 10% das zonas costeira e marinha do planeta áreas protegidas e o 
compromisso assinado em 2017, durante a Conferência dos Oceanos, onde Portugal 
se comprometeu a classificar como área protegida pelo menos 14% do espaço 
marinho sob jurisdição nacional até 2020? 

C2 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a desenvolver todos os 
esforços para aumentar o número e dimensão das Áreas Marinhas Protegidas, a 
melhorar a sua eficácia através do apoio à implementação de medidas e objetivos de 
conservação mais ambiciosos? 

C3 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a trabalhar no sentido 
de Portugal criar planos de gestão e conservação eficazes que possam responder às 
necessidades locais e nacionais, uma vez que, embora existam medidas de gestão 
ativa orientadas para os objetivos de conservação de todos os sítios da rede Natura 
2000, não existem planos de gestão formais abrangentes que aglomerem e 
consolidem a coerência de aplicação das mesmas? 

Nota: esta área surge como particularmente relevante numa altura em que Portugal assumiu 
compromissos e os governantes declararam publicamente a ambição de designar 30% do mar 
português como áreas protegidas, até 2030. 
 
 

D – Lixo Marinho 
 

D1 
Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a desenvolver 
todos os esforços para implementar a recém-aprovada Diretiva sobre os Plásticos 
de Uso Único? 

D2 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a desenvolver 
todos os esforços para implementar metas ambiciosas de forma a aumentar a 
quantidade e qualidade de materiais reciclados, eliminar os plásticos mais nocivos 
e influenciar os padrões de produção e de consumo de modo a reduzir a poluição 
por plásticos e evitar a libertação destes no Ambiente? 

D3 
Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a, ao abrigo do 
Artigo 13 da nova Diretiva sobre os Plásticos de Uso Único, monitorizar as 
informações e relatórios entregues por Portugal à Comissão Europeia? 

Nota: as questões incluídas neste grupo focaram essencialmente a poluição por plásticos, assunto 
que está a ser amplamente discutido a nível comunitário e que está a ser alvo da produção de 
legislação europeia, cuja transposição para a Lei portuguesa está a decorrer.  
 
 

E – Extração de recursos não vivos 
 

E1 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a apoiar uma 
proibição à mineração em mar profundo em águas da União Europeia e lutar pelo 
desenvolvimento e implementação de alternativas a nível da economia circular 
que adiem, idealmente em definitivo, a necessidade de iniciar explorações 
mineiras no mar? 
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Nota: as questões relacionadas com a extração de recursos não vivos focam-se unicamente na 
possibilidade de mineração em meio marinho, dado que esta é a atividade extrativista que tem 
ocupado de forma mais marcada a agenda comunitária, para a qual as ONGA pedem uma 
moratória de vários anos. 
 

F – Transporte marítimo 
 

F1 

Se for eleito Membro do Parlamento Europeu, compromete-se a implementar 
medidas que aumentem a eficiência energética dos navios de transporte de 
mercadorias, nomeadamente a apoiar o desenvolvimento de designs mais recentes 
e eficientes, assim como medidas que visem implementação de tecnologias mais 
eficientes e renováveis? 

 
 
A cada pergunta foram dadas 3 hipóteses de resposta: 

• “Sim, incondicionalmente”, em que o candidato assume que está totalmente 
comprometido com a conservação do meio marinho e alinhado com uma visão das 
organizações ambientalistas. 

 
• “Não”, em que o candidato assume que a dimensão da conservação do meio marinho 

relativamente à questão não representa uma prioridade para o seu partido nem para 
o próximo mandato. 

 
• “Sim, mas...”, em que o candidato demonstra tendência para assumir uma postura 

conservacionista mas quer clarificar um pouco mais a sua posição ou tem reservas 
quando ao grau de prioridade que deve dar ao assunto. Neste caso, pediu-se a cada 
candidato que definisse quais as condicionantes que o tornavam mais reticente em 
relação ao assunto. 

 
 

Ao longo de 3 semanas, a PONG-Pesca contactou de forma persistente (via e-mail, 
telefone e redes sociais) as 17 sedes de campanha, tendo obtido respostas de 11.  

A Plataforma pedia ainda que, nos casos em que a área dos Oceanos não fosse 
diretamente assegurada pelo cabeça-de-lista, se fizesse chegar o questionário a quem do 
partido iria assumir a pasta no próximo mandato do PE. 
 
Análise das Respostas 
 

As respostas foram analisadas e classificadas por vários representantes da PONG-
Pesca segundo um sistema simples: 

 
• Verde – concordante com as posições das ONGA - respostas “Sim, 

incondicionalmente”, bem com algumas das respostas “Sim, mas…” 
 

• Vermelho - discordante das posições das ONGA - respostas “Não” e 
algumas das respostas “Sim, mas…”. 

 
• Amarelo – apenas em parte concordante com as posições das ONGA ou 

simplesmente não clara – Algumas das respostas “Sim, mas…”. 
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Resultados e Conclusões 
 

De um modo geral, os partidos responderam de forma positiva, assumindo posições 
consistentes com a visão das organizações de conservação portuguesas para oceanos 
saudáveis e resilientes. A exceção mais clara foi a possível realização de mineração em mar 
profundo, atividade para a qual as associações ambientalistas europeias defendem uma 
moratória de vários anos, em linha com uma resolução2 do PE que agora cessa funções. 

Os candidatos a membros do PE mostraram-se empenhados em trabalhar em prol da 
conservação do meio marinho. A maioria dos inquiridos demonstra interesse em cumprir a 
legislação ambiental mais progressista ou em apoiar o desenvolvimento de novas peças 
legislativas “mais amigas do Ambiente”. A todos, e em cada pergunta, foi dada a possibilidade 
de acrescentar considerações que tivessem como pertinentes e as respostas encontram-se 
integralmente transcritas nos Quadros 1, 2, 3 e 4 (abaixo). 

A PONG-Pesca manifesta-se agradavelmente surpreendida pelas posições tomadas 
pela generalidade dos candidatos em relação à maioria das questões e irá, como tem sido 
hábito nos últimos anos, acompanhar a instalação e trabalho do novo PE. É necessário que 
as ações dos futuros eurodeputados sejam concordantes com as afirmações e promessas 
feitas em tempo de campanha para que a saúde dos ecossistemas marinhos europeus alcance 
significativas melhoras. 

 
 
 
  

																																																								
2	http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0399_PT.html	
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Figura 1 Infografia final para apresentação pública dos resultados 
 

(Pescas – 5 questões; Ordenamento do espaço marítimo – 1 questão; Áreas Marinhas Protegidas – 3 questões; Lixo marinho 
– 3 questões; Extração de recursos não vivos – 1 questão; Transporte marítimo – 1 questão) 
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Quadro 1 - Respostas dos cabeças-de-lista e respetivos comentários sobre a área temática “Pescas”  
 

(legenda: verde – concordante com as posições das ONGA; amarelo – apenas em parte concordante com as posições das 
ONGA ou simplesmente não clara; vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 

 

 Pescas 

 A1 A2 A3 A4 A5 

Aliança      

Basta!      

BE 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDS-PP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDU 

Sim, incondicionalmente Sim, mas... O FEAMP deve 
apoiar o sector da pesca de 
pequena escala, artesanal e 
costeira, cujo impacte nos 
ecossistemas é menor. Por 
outro lado, defender a pesca 
de pequena escala é defender 
as economias locais e 
regionais, a coesão social e 
territorial, é preservar a 
cultura das comunidades e do 
ponto de vista do consumo 
energético tem um impacte 
incomparavelmente menor 
relativamente às pescas 
industriais e de grande 

Sim, incondicionalmente Sim, mas... Uma reforma da 
PCP terá que ter como 
objectivo primacial a defesa 
das comunidades mais 
vulneráveis e dependentes da 
pesca, gerando os equilíbrios 
necessários entre as 
dimensões económicas, 
sociais, culturais e ambientais 
de cada região em cada 
Estado-Membro, conciliando 
o desenvolvimento da pesca 
de pequena escala, artesanal 
e costeira com uma 
exploração racional dos 
recursos disponíveis. No 

Sim, incondicionalmente 
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 Pescas 

escala. Deve apoiar os 
pescadores, em termos da 
melhoria dos seus 
rendimentos, da valorização 
da produção pesqueira e da 
eficácia e eficiência do 
esforço de pesca. O FEAMP 
não pode financiar a pesca 
intensiva e industrial. 

entanto, para se aferir o 
estado real dos recursos há 
que haver uma aposta séria 
na investigação, sem que 
hajam descontinuidades e 
desconformidades na recolha 
de dados, análise dos 
mesmos e publicação em 
tempo útil das conclusões e 
recomendações direccionadas 
à gestão eficaz das mais 
diversas pescarias. 

IL 
     

Livre 

Entendo que o RMS não deve 
ser um objetivo de gestão 
mas sim um limite a não 
exceder. Ou seja, a 
exploração dos recursos deve 
ser feita a um nível que 
assegure a não ultrapassagem 
do RMS. 

Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

MAS 
     

Nós, Cidadãos 

Durante o mandato fui muito 
ativo na área da Governação 
dos Oceanos, da qual fui 
também Relator no 
Parlamento europeu. Este 
relatório assumiu particular 
relevância num contexto de 
crescimento e potenciação da 
economia azul mas onde 
importa assegurar que a vida 
selvagem e a biodiversidade 
não são negligenciados neste 
processo.  

Pela sua localização 
geoestratégica privilegiada e 
pela extensão da plataforma 
continental portuguesa, 
Portugal tem de assegurar a 
oportunidade para o acesso e 
sucesso de uma economia 
azul que seja 
simultaneamente circular e 
sustentável, através da 
potenciação do valor 
económico das actividades 
relacionadas com o mar e 

Sim, incondicionalmente No âmbito da luta para travar 
a perda de biodiversidade e 
acabar com a sobrepesca e a 
desflorestação, 
defenderemos a alocação de 
recursos suficientes no 
orçamento da União para 
proteger a natureza, realizar 
a transição da gestão das 
pescas para a conservação 
dos oceanos, reformar 
radicalmente a sua política 
agrícola, reverter a 

Sim, incondicionalmente 
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 Pescas 

com os seus recursos. Ao 
nível da União Europeia, 
Portugal tem um papel 
importante na exploração da 
plataforma atlântica e deverá 
a todos os níveis garantir a 
protecção da biodiversidade 
marítima, proteger o mar da 
poluição, acabar com a 
sobre-exploração de recursos 
e assegurar a 
sustentabilidade do sector 
das pescas. 

desflorestação global e apoiar 
a restauração dos 
ecossistemas. 

PCTP/MRPP 
     

PDR 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PNR 
     

PS 

Sim, mas... O PS é um partido 
que se rege pelo 
cumprimento da lei. Sendo a 
PCP um Regulamento, terá de 
ser cumprido. A execução 
desta legislação é 
responsabilidade dos Estados 
Membros e da Comissão 
Europeia. O PS defende um 
Quadro Financeiro Plurianual 
que valorize as políticas de 
coesão, entre elas a Política 
Comum de Pescas, visando o 
equilíbrio entre a 
sustentabilidade ambiental e 
o rendimento dos Pescadores, 
para que o setor continue a 

Sim, mas... O PS defende, de 
forma transversal, o 
desenvolvimento sustentável 
e a preservação do meio 
ambiente, assente numa 
utilização sustentável dos 
recursos, desde logo os 
recursos marinhos. A 
recuperação, preservação e 
boa gestão dos stocks 
marinhos estão entre as 
prioridades do Partido 
Socialista. O PS defende 
medidas racionais, assentes 
em critérios científicos. A 
prioridade do Partido 
Socialista não é apenas o 

Sim, mas... A este título, 
destacamos o exemplo dos 
Açores, onde as artes de 
pesca utilizadas, como é 
exemplo o Salto e Vara, são 
mais sustentáveis e 
contribuem para o equilíbrio 
entre stocks piscícolas, 
rendimento dos pescadores e 
abastecimento dos mercados 
com produtos de elevada 
qualidade. Por princípio, 
defendemos que devem ser 
privilegiadas e incentivadas 
artes de pescas mais 
sustentáveis, que garantam o 
equilíbrio natural dos nossos 

Sim, mas... O PS defende, no 
seu Manifesto Eleitoral, o 
desenvolvimento de medidas 
de política ambiciosas para 
fazer face às alterações 
climáticas, honrando os 
compromissos assumidos no 
Acordo de Paris, 
designadamente cumprindo o 
objetivo de redução de CO2, 
incentivando a 
descarbonização da 
economia, promovendo a 
transição energética e a 
mobilidade sustentável, 
assegurando a proteção da 
biodiversidade e investindo 

Sim, mas... O PS sempre 
defendeu e sempre defenderá 
a sustentabilidade ambiental 
das pescas, preservando ao 
máximo os ecossistemas e 
minimizando os impactos 
ambientais. O Partido 
Socialista irá contribuir para 
encontrar soluções técnicas 
que sejam tão amigas do 
ambiente quanto possível e 
auscultará todos as partes 
interessadas por forma a 
determinar as melhores 
metodologias para garantir os 
serviços dos ecossistemas e 
promover a maximização da 
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 Pescas 

ter expressão no futuro. 
Naturalmente, os 
eurodeputados do PS irão 
fazer o acompanhamento da 
implementação da PCP. 

controlo e a monitorização 
eficientes, que são 
imprescindíveis, mas, em 
simultâneo, a criação de 
condições para que os 
pescadores e os outros 
profissionais do mar exerçam 
as suas atividades em 
segurança e com qualidade de 
vida, que estejam disponíveis 
verbas para os investimentos 
em ciência marinha e 
desenvolvimento tecnológico 
e que se possa desenvolver a 
economia azul, entre muitas 
outras opções. As prioridades 
do Partido Socialista são 
transversais e ambicionam 
contribuir para uma 
abordagem holística e 
precaucionária que permita 
uma utilização dos mares de 
forma ambientalmente 
saudável, que preserve a 
biodiversidade e a 
espetacularidade dos 
oceanos, e, ao mesmo tempo, 
abra novas oportunidades 
para empreendedores. 

mares para o futuro. 
Defendemos reduzir cada vez 
mais os consumos 
energéticos das embarcações, 
com a introdução de novas 
tecnologias, e a mínima 
interferência possível nos 
habitats marinhos, 
reconhecidamente sensíveis à 
intervenção humana. 
 

na educação ambiental, na 
investigação e 
desenvolvimento e na 
inovação a favor da 
sustentabilidade. O PS 
considera que é essencial 
acelerar o caminho para a 
União Energética, acelerando 
o desenvolvimento das 
interconexões entre os 
diferentes Estados-Membros. 
Naturalmente, defenderemos 
os mesmos princípios no que 
toque a uma eventual 
reforma da PCP. Sobre os 
recursos marinhos em si, 
consideramos que é essencial 
uma gestão equilibrada, com 
políticas adequadas à 
promoção desse equilíbrio. 
 

biodiversidade natural, da 
biomassa dos recursos 
marinhos e dos rendimentos 
da pesca a longo prazo. 
 

PPD/PSD 
     

PTP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PURP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 
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 Pescas 

PAN 

Sim, mas... Queremos que a 
PCP seja revista para que haja 
metas mais ambiciosas e 
realistas para a manutenção 
dos stocks e para a 
preservação das espécies e 
biodiversidade 

Sim, mas... Queremos alocar 
mais do que 25% do FEAMP 
 

Sim, mas... É nosso objetivo 
complementar com políticas 
de redução e alternativas de 
consumo ao pescado, 
nomeadamente através do 
reforço da Estratégia 
Europeia para a Agricultura 
Biológica 

Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 
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Quadro 2 - Respostas dos cabeças-de-lista e respetivos comentários sobre as áreas temáticas “Ordenamento do 
Espaço Marítimo” e “Áreas Marinhas Protegidas” 

 
(legenda: verde – concordante com as posições das ONGA; amarelo – apenas em parte concordante com as posições das 

ONGA ou simplesmente não clara; vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 

 

 
Ordenamento Espaço 

Marítimo 
Áreas Marinhas Protegidas 

 B1 C1 C2 C3 

Aliança 
    

Basta! 
    

BE 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDS-PP 

Sim, mas... O CDS tem sempre 
referido a importância de Portugal 
avançar rapidamente com a 
elaboração/aprovação do Plano de 
Situação. Lamentavelmente, a chegar 
ao fim da legislatura, verificamos que 
este processo não foi concluído pelo 
Governo. Esta situação é inaceitável e 
extremamente prejudicial para o meio 
ambiente marinho e para a nossa 
Economia do Mar. 

Sim, mas... Os objetivos são muito 
importantes e devem ser alcançados. 
Contudo, neste momento, há muita 
falta de informação sobre o que tem 
sido feito em matéria de AMP, 
sobretudo no que concerne à sua 
designação formal e a elaboração, 
aprovação e implementação dos 
respetivos regulamentos e medidas 
de gestão, monitorização e 
fiscalização. Não podemos continuar a 
apoiar medidas de proteção que não 
passam do papel ou de um conjunto 
de boas intenções. 

Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDU 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, mas... O aumento das áreas 

protegidas é uma medida, à partida, 
positiva. Mas qualquer variação tem 

Sim, incondicionalmente 
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Ordenamento Espaço 

Marítimo 
Áreas Marinhas Protegidas 

que assentar numa avaliação séria da 
sua evolução e ser definida 
considerando o desenvolvimento das 
comunidades piscatórias e dos 
habitats. 

IL 
    

Livre 

Sim, incondicionalmente Entendo que se deve respeitar o 
espírito da Convenção, assegurando 
que (i) a proteção se aplica a todos os 
habitats, através de uma rede de 
Áreas Marinhas Protegidas (AMP) 
desenhada com base no melhor 
conhecimento científico e que (ii) 
essas AMP saem do papel, ou seja, 
que correspondem à Categoria I da 
IUCN e têm um Plano de Gestão 
aprovado 

Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

MAS 
    

Nós, Cidadãos 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PCTP/MRPP 
    

PDR 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PNR 
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Ordenamento Espaço 

Marítimo 
Áreas Marinhas Protegidas 

PS 

Sim, mas... O PS defende que as 
obrigações são para cumprir. 
Naturalmente, não estando a questão 
na esfera direta do Parlamento 
Europeu, ou dos eurodeputados, os 
eurodeputados Socialistas 
acompanharão este processo junto do 
Estado-Membro, zelando, agindo 
como catalisadores de um processo 
que ser quer eficaz e desenvolvido 
dentro dos prazos estabelecidos. 
Sobre os ecossistemas, reiteramos a 
nossa posição: devem ser preservados 
de forma equilibrada, para que as 
gerações futuras possam deles 
usufruir como nós. 

Sim, mas... O PS concorda com o 
princípio geral de salvaguardar áreas 
marinhas protegidas, em número e 
extensão suficiente, que garantam a 
proteção da Biodiversidade. 
Acreditamos que Portugal estará e 
continuará empenhado em cumprir as 
metas com que se comprometeu. Os 
deputados europeus eleitos pelo 
Partido Socialista têm sido e 
continuarão a ser solidários com o 
cumprimento das metas definidas 
oportunamente e contribuirão, dentro 
das suas competências, para o 
sucesso de Portugal e da União 
Europeia. 

Sim, mas... O PS, conforme expressa 
no seu Manifesto Eleitoral, defende 
medidas ambiciosas para a 
preservação e recuperação do meio 
ambiente. Defenderemos áreas 
marinhas protegidas, definidas de 
acordo com critérios científicos, que 
salvaguardem os nossos ecossistemas 
e a preservação das espécies 
marinhas.  
 

Sim, mas... Esta é uma matéria a 
desenvolver pelo Estado Membro, no 
caso pelo Governo da República 
Portuguesa. Todavia, os 
eurodeputados do PS estarão 
permanentemente atentos a esta 
problemática, cientes da importância 
dos sítios pertencentes à Rede Natura 
2000 e de outras áreas 
ambientalmente sensíveis e 
defendendo a sua gestão sensata e 
planificada, protegendo os 
ecossistemas e, em particular, a 
biodiversidade e geodiversidade aí 
existente. 
 

PPD/PSD 
    

PTP 

Sim, mas... Com fixação de sanções 
ou penalidades a suportar pelo próprio 
Ministro em caso de incumprimento 
(em termos pessoais e com corte no 
salário) 

Sim, mas... O compromisso é 
insuficiente e a percentagem devia 
ser superior. Devia estar logo 
identificado que zonas são essas; o 
compromisso, sem isso, é inócuo. 
 

Sim, mas... Com incremento de 
medidas de fiscalização e 
transparência 
 

Sim, incondicionalmente 

PURP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PAN 

Sim, mas... Queremos que estes 
planos sejam debatidos de um modo 
alargado pela sociedade civil e as 
ONGAs 
 

Sim, mas... Para o PAN, este objetivo 
deve ser pelo menos 50% 
 

Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 
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Quadro 3 - Respostas dos cabeças-de-lista e respetivos comentários sobre a área temática “Lixo Marinho” 
 

(legenda: verde – concordante com as posições das ONGA; amarelo – apenas em parte concordante com as posições das 
ONGA ou simplesmente não clara; vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 

 

 Lixo Marinho 

 D1 D2 D3 

Aliança 
   

Basta! 
   

BE 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDS-PP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDU 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

IL 
   

Livre 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

MAS 
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 Lixo Marinho 

Nós, Cidadãos 

Sim, mas... Mais. Considero que foi uma oportunidade 
perdida, por exemplo, para que fosse banida a 
utilização de sacos de plástico de muito baixa 
densidade, conforme proposta minha, que infelizmente 
têm constituído uma alternativa errada para outros 
sacos de plástico de maior densidade entretanto 
banidos. Este tipo de sacos facilmente se torna um 
poluidor de longo alcance devido à sua leveza e 
facilidade com que é arrastado pelo vento.  

Sim, mas... Mais. Particularmente, na estratégia 
europeia para os plásticos, aprovada em janeiro de 
2018, apesar de importantíssima por definir a 
substituição de produtos de plástico descartáveis e de 
utilização única por materiais reutilizáveis e mais 
duradouros, peca, a meu ver, por ser insuficiente. Por 
um lado, porque fixou datas que atiram a resolução do 
problema para 2030. Por outro lado, porque não lidou 
com o problema que temos hoje e que necessita de um 
investimento forte na remoção dos detritos dos 
oceanos e das praias. A cultura descartável da Europa 
agrava as desigualdades sociais, ameaça a saúde 
pública e esgota os recursos em todo o mundo. A UE 
necessita de políticas coerentes para evitar o 
desperdício e promover a utilização de produtos 
duradouros e reparáveis (eco-design), isentos de 
substâncias tóxicas. As substâncias perigosas não 
devem estar presentes nos produtos reciclados.  

Sim, incondicionalmente 

PCTP/MRPP 
   

PDR 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PNR 
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 Lixo Marinho 

PS 

Sim, mas... O plástico, criado para facilitar a vida dos 
seres humanos, para diminuir custos de embalamento, 
revelou-se uma praga para os ecossistemas e, 
paradoxalmente, uma ameaça a todas as formas de 
vida e ao próprio ser humano. Todos os eurodeputados 
do Partido Socialista votaram favoravelmente a Diretiva 
Comunitária que irá restringir a utilização de plásticos 
descartáveis. Esta é uma área que, naturalmente, 
seguiremos com toda a atenção na próxima legislatura 
Europeia. 
 

Sim, mas... O PS defende, no seu Manifesto Eleitoral, 
desenvolver uma Nova Estratégia Europeia de 
Crescimento e Desenvolvimento Sustentável, assente 
numa utilização sustentável dos recursos, procurando 
induzir novos padrões de consumo e de produção de 
energia, novas tecnologias energéticas e ambientais e 
uma grande aposta na economia circular e na 
reciclagem dos resíduos. A utilização do plástico, 
particularmente as variantes mais poluentes, deve ser 
restringida ao máximo. 

Sim, mas... Não é uma competência dos eurodeputados 
realizar essa monitorização. No entanto, os 
Eurodeputados do PS irão acompanhar a evolução da 
aplicação desta Diretiva, analisando as informações e 
relatórios entregues por Portugal à Comissão Europeia, 
bem como outras que se afigurem pertinentes. 

PPD/PSD 
   

PTP 

Sim, mas... Portugal deve ser mais ambicioso e banir 
todos os plásticos de uso único em território 
português. Desenvolvimento de estudos que façam 
perícia em animais marinhos para conseguir 
caracterizar que tipos de plásticos vão parar ao mar  

Sim, mas... Não é só o problema de plástico, é tudo o 
que é colocado no mar como detrito 

Sim, incondicionalmente 

PURP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PAN 

Sim, mas... Queremos reforçar ainda mais as metas, 
obrigando todos os países da UE a uma efetiva procura 
de alternativas sustentáveis, não só a título individual 
como empresarial (sectores Primário, Secundário e 
Terciário) 
 

Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 
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Quadro 4 - Respostas dos cabeças-de-lista e respetivos comentários sobre as áreas temáticas “Extração de recursos não 
vivos” e “Transporte marítimo” 

 
(legenda: verde – concordante com as posições das ONGA; amarelo – apenas em parte concordante com as posições das 

ONGA ou simplesmente não clara; vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 

 

 Extração de recursos não vivos Transporte marítimo 

 E1 F1 

Aliança 
  

Basta! 
  

BE 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

CDS-PP 

A proibição total, tal como é apresentada nesta pergunta, não é 
razoável porque parte de um absoluto, i.e. que não é possível a 
mineração - já agora, a mineração não integra as competências 
da UE, apenas as do Estado costeiro - em condições que 
garantam o bom estado ambiental, conforme a lei Portuguesa já 
determina em matéria de ordenamento e de gestão do espaço 
marítimo. 

Sim, incondicionalmente 

CDU 

A decisão sobre a mineração deve assentar nas estratégias de 
desenvolvimento dos Estados-Membros. A possibilidade de 
iniciar essa actividade deve ser precedida de uma avaliação de 
impacte sólida, que envolva as comunidades afectadas e os 
cientistas. 

Sim, incondicionalmente 
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 Extração de recursos não vivos Transporte marítimo 

IL 
  

Livre 

Sim, mas... A nossa posição é a de que o mar profundo deve, 
no seu conjunto, ser designado como Santuário e, portanto, 
fechado a todas as atividades extrativas. 
 

Sim, incondicionalmente 

MAS 
  

Nós, Cidadãos 

Sim, mas... Conforme o nosso programa eleitoral, pretendemos 
a exploração sustentável da economia azul, protecção dos 
oceanos e da plataforma continental atlântica portuguesa; 
liderar a governação internacional dos oceanos e impedir a 
mineração e a exploração de combustíveis fósseis em mar 
profundo. 
 

Sim, mas... Fui, neste mandato, o primeiro português a ter um 
relatório aprovado em Plenário e tenho particular orgulho por 
ter sido o primeiro diploma legislativo europeu relativo à 
monitorização, comunicação e verificação das emissões de 
dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo, uma 
área que, até àquele momento (Abril de 2015), se encontrava 
completamente por regulamentar e que representa uma 
primeira etapa de uma abordagem faseada de inclusão das 
emissões do transporte marítimo no compromisso de redução 
dos gases com efeito de estufa assumido a nível da União 
Europeia.  
 

PCTP/MRPP 
  

PDR 

Comprometo-me apenas a lutar pelo desenvolvimento e 
implementação de alternativas a nível de economia circular que 
minimizem o impacto ambiental de explorações mineiras no 
mar. 

Sim, incondicionalmente 

PNR 
  

PS 

Sim, mas... A maior parte dos estudos de impacto ambiental 
apontam que a mineração do mar profundo tem impactos 
ambientais significativos, alguns dos quais foram identificados 
nos últimos anos. Dada a natureza, a escala e a localização das 

Sim, mas... O PS deixa bem expresso no seu Manifesto Eleitoral 
que implementará uma forte Agenda no sentido de 
descarbonização da economia, com vista à redução e – se 
possível – ao abandono dos combustíveis fósseis, como forma 
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 Extração de recursos não vivos Transporte marítimo 

atividades de mineração propostas para o fundo do mar, os 
impactos negativos sobre a biodiversidade são inevitáveis e 
provavelmente irreversíveis. Especialmente tendo em conta 
que Portugal tem uma das mais vastas áreas marítimas da EU. 
Muito provavelmente, a mineração do mar profundo criará 
problemas aos ecossistemas, à biodiversidade marinha, às 
pescas, às atividades marítimo-turísticas, e aos planos de 
biotecnologia para explorar recursos genéticos marinhos, entre 
outros. Uma vez que a extensão completa dos riscos que a 
mineração do mar profundo comporta é ainda uma incógnita, o 
PS defende o princípio da precaução. Para o Partido Socialista, 
será preferível investir numa transição para o consumo e a 
produção sustentáveis. 
 

de combate às alterações climáticas. O aumento da eficiência 
dos transportes, sejam de que tipo forem, é fundamental. 
Somos favoráveis implementação de tecnologias mais 
eficientes e renováveis. 
 

PPD/PSD 
  

PTP 
Sim, mas… Sim, mas… Com delimitação muito precisa da zona de 

atravessamento 

PURP 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

PAN 
Sim, incondicionalmente Sim, incondicionalmente 

 


