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Quem somos  
 

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 6 de outubro que formarão a nova Assembleia da 
República, a PONG-Pesca realizou um inquérito aos 21 partidos que estão a concorrer às eleições 
sobre o seu posicionamento sobre assuntos-chave sobre conservação dos oceanos.  

A nível europeu, 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, e com uma presença mais forte, também a nível nacional a Plataforma se 
tem constituído como um stakeholder de relevo, integrando diversas Comissões de 
Acompanhamento, submetendo respostas a inúmeras consultas públicas, participando em 
reuniões com os diversos órgãos de gestão e sector, entre outras iniciativas. 

A Plataforma considera que os oceanos serão uma das áreas que mais acompanhamento 
e atenção terão nos próximos 4 anos, devido à crise climática que se atravessa, ao final do prazo 
legal para cumprir a imposição da PCP para todos os stocks estarem a ser explorados a níveis 
sustentáveis, à perda de habitats e biodiversidade, entre outras problemáticas. Também o 
posicionamento de Portugal como um país marítimo e a forte aposta no desenvolvimento de 
biotecnologia azul fazem antever que esta será uma área prioritária para o próximo Governo e 
AR. 

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 à AR. Como tal, a PONG-Pesca enviou o inquérito a todos 
os partidos candidatos.  

As 21 perguntas abrangeram 8 áreas da conservação marinha: pescas, ordenamento do 
espaço marítimo, áreas marinhas protegidas, lixo marinho, extração de recursos não vivos, 
governança e transparência, financiamento e transporte marítimo. Este questionário foi 
disponibilizado online e as questões que o integravam podem ser encontradas mais abaixo. 
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Lista dos partidos candidatos às eleições legislativas de 06/10/2019 com indicação 
dos partidos que responderam 

 
 

Partido Resposta 

Aliança Aliança  

BE Bloco de Esquerda  

CDS-PP CDS-Partido Popular  

CDU Coligação Democrática Unitária  

Chega Chega  

IL Iniciativa Liberal  

JPP Juntos Pelo Povo  

Livre Livre  

MAS Movimento Alternativa Socialista  

MPT Movimento Partido da Terra  

Nós, Cidadãos Nós, Cidadãos  

PCTP/MRPP Partido Comunista dos Trabalhadores 
Portugueses 

 

PDR Partido Democrático Republicano  

PNR Partido Nacional Renovador  

PS Partido Socialista  

PPD/PSD Partido Social Democrata  

PPM Partido Popular Monárquico  

PTP Partido Trabalhista Português  

PURP 
Partido Unido dos Reformados e 

Pensionistas 
 

PAN Pessoas Animais Natureza  

RIR Reagir Incluir Reciclar  
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Inquérito enviado para as sedes de campanha dos 21 partidos 
 

A – Pescas 
 

A1 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para alcançar os objetivos da Política Comum das Pescas (PCP) estabelecidos 
na reforma de 2014, em particular no que toca a assegurar que os recursos biológicos 
marinhos são explorados para restaurar e manter as populações de espécies 
exploradas acima de níveis que podem gerar o rendimento máximo sustentável? 

A2 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá propostas 
legislativas para incentivar a utilização de artes de pesca ou métodos de pesca mais 
seletivas, com menor impacto no ambiente (incluindo espécies sensíveis) e baixo 
consumo energético? 

A3 
Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para que as quotas pesqueiras que são definidas a nível nacional o sejam em 
linha com os pareceres científicos? 

A4 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, e no caso de haver uma 
reforma da PCP, desenvolverá todos os esforços para assegurar que os objetivos 
ambientais estabelecidos sejam tão ou mais ambiciosos do que os do atual 
regulamento? 

 
 
 

B – Ordenamento do Espaço Marítimo 
 

B1 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para garantir que Portugal adota um plano de ordenamento para todo o 
espaço marítimo nacional até 2021, conforme exigido pela UE, e que esse plano seja 
desenvolvido com base numa abordagem precaucionária, ou seja, um processo que 
promova a conservação e o uso sustentável de maneira equitativa, com o objetivo de 
garantir que o uso humano dos ecossistemas seja mantido dentro dos limites da 
capacidade de regeneração dos ecossistemas em relação à sua estrutura, dinâmica e 
função? 

B2 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, incentivará a formação de um 
Grupo de Trabalho que englobe todas as partes interessadas, responsável pela 
implementação do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM) 
em Portugal? 

 
 

C – Áreas Marinhas Protegidas 
 

C1 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para que Portugal cumpra o compromisso assumido em 2017 durante a 
Conferência dos Oceanos das Nações Unidas de classificar como área protegida pelo 
menos 14% da área marinha sob jurisdição nacional até 2020? 

C2 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, irá desenvolver todos os 
esforços para que Portugal crie planos eficazes de gestão, monitorização e 
conservação dentro da Rede Nacional de AMP que respondam às necessidades locais 
e nacionais? 
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C3 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para aumentar as áreas de proteção total dentro da Rede Nacional de AMP, 
em linha com o melhor conhecimento científico disponível e com objetivos de 
conservação mais ambiciosos, assegurando uma RNAMP com conectividade, 
representatividade e potencial de replicação? 

 
 

D – Lixo Marinho 
 

D1 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para implementar uma rede de recolha, armazenamento, reciclagem e 
responsabilização das artes de pescas perdidas levando em consideração o 
disposto na recém-adotada Diretiva dos plásticos de uso único sobre 
responsabilidade alargada do produtor para as artes de pesca e economia circular 
dos plásticos? 

D2 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para inserir as alterações necessárias na legislação de forma a que seja 
possível a adoção de medidas eficazes para redução, reutilização e consumo de 
plásticos, como por exemplo a implementação eficaz de um sistema de depósito 
e recolha de embalagens, conforme a legislação aprovada? 

D3 
Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para a constituição de uma Comissão de Acompanhamento para a 
implementação da Diretiva mencionada?  

 
 

E – Extração de recursos não vivos 
 

E1 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para que o Governo assuma o estado de emergência climática e que 
estabeleça metas mais ambiciosas no que toca ao combate e mitigação às 
alterações climáticas? 

E2 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, apoiará uma proibição à 
exploração de hidrocarbonetos em território nacional, nomeadamente através de 
uma profunda revisão do Decreto-Lei 109/94, que estabelece o regime jurídico 
das atividades de prospeção, pesquisa e produção de petróleo?  

E3 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, apoiará uma moratória à 
mineração de águas profundas em território nacional e lutar pelo desenvolvimento 
e implementação de alternativas de economia circular que adiem ou anulem a 
necessidade de iniciar explorações no mar? 

 
 
 

F – Transporte marítimo 
 

F1 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para implementar medidas destinadas a aumentar a eficiência energética, 
incluindo o desenvolvimento de designs mais recentes e eficientes, bem como 
fontes de energia renováveis, dos navios de transporte de carga e de passageiros? 
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G – Governança e transparência 

 

G1 
Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para apoiar a implementação de iniciativas locais baseadas na co-gestão 
das áreas marinhas adjacentes? 

G2 
Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para implementar e assegurar processos de decisão transparentes e 
envolvimento de stakeholders na tomada de decisão? 

G3 
Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para garantir a realização de um processo participativo que acompanhe todas 
as fases de elaboração da Estratégia Nacional para o Mar 2020-2030?  

 
 

H – Financiamento 
 

H1 
Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para reforçar e aumentar o Orçamento de Estado para a investigação 
científica em pescas e conservação do meio marinho? 

H2 

Se for eleito/a deputado/a da Assembleia da República, desenvolverá todos os 
esforços para que haja uma alocação de 25% do Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (FEAMP) para iniciativas de conservação do meio marinho, 
controlo e monitorização da pesca? 

 
 
A cada pergunta foram dadas 3 hipóteses de resposta: 

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

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

enquadrada na questão não representa uma prioridade para o seu partido nem para o 
próximo mandato. 

 
● “Outra opção”, em que o candidato não se identifica com nenhuma das respostas 

anteriores e elabora uma resposta original. O candidato demonstra assim querer 
clarificar um pouco mais a sua posição ou tem reservas quanto ao grau de prioridade 
que deve dar ao assunto.  

 
Ao longo de 3 semanas, a PONG-Pesca contactou de forma persistente (via e-mail, 

telefone e redes sociais) as 21 sedes de campanha, tendo obtido respostas de 11. A Plataforma 
pedia ainda que o inquérito fosse encaminhado para quem iria assumir a pasta dos oceanos e 
pescas na próxima legislatura. 
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Análise das Respostas 
 

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

 
● Verde – concordante com as posições das ONGA 

 
● Vermelho – discordante das posições das ONGA  

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

clara 
 

 
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. Os candidatos a deputados mostraram-se empenhados em trabalhar em prol da 
conservação do meio marinho, em linha com aquilo que têm sido as crescentes preocupações 
ambientais de milhões de cidadãos expressas nos últimos anos. Surpreendentemente, foi 
precisamente o tema relacionado com a emergência climática que colheu mais opiniões 
divergentes relativamente às opiniões das ONG, havendo alguns partidos que se posicionam de 
forma neutra ou mesmo a favor da exploração de hidrocarbonetos e minérios no fundo do mar.  

Também a temática “Lixo Marinho” e “Áreas Marinhas Protegidas” tiveram algumas 
respostas que as ONG não consideram em linha com o seu entendimento de uma proteção efetiva 
dos oceanos. 

No entanto, houve alguns temas em que todos os partidos expressaram uma posição 
“mais amiga do Ambiente”, como o “Transporte marítimo” e a “Governança e transparência”, em 
que foram colocadas perguntas relacionadas com a participação efetiva de stakeholders nos 
processos legislativos e na implementação de regulamentação. O tema “Financiamento” também 
foi relativamente consensual, com quase todos os partidos a considerar que é necessário investir 
mais fundos públicos na investigação, controlo, monitorização e conservação efetiva do meio 
marinho. 

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, 4, 5, 6 e 7 (abaixo). 

De um modo geral, 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 da nova Assembleia.  

A Plataforma tem apenas a lamentar a falta de respostas de 10 partidos que, tendo sido 
persistentemente contactados, não nos fizeram chegar as suas opiniões. A PONG-Pesca é da 
opinião que todos os cidadãos beneficiarão de uma gestão e governança mais transparentes e 
obter respostas de todos os partidos teria fortalecido muito a iniciativa, dado que permitiria a 
qualquer eleitor preocupado com o meio marinho tomar conhecimento das prioridades de todos 
os partidos e aumentar ao seu nível de informação na hora do voto.  
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 Figura 1 – Infografia final para apresentação pública dos resultados 
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 Pescas 

 A1 A2 A3 A4 

Aliança Sim Sim Sim Sim 

BE 
Sim Sim Sim Sim 

CDS-PP 
Sim Sim Sim Sim 

CDU 

Sim, mesmo mantendo a 
discordância com a Política 
Comum de Pescas e a sua 
reforma de 2014. 

Sim É necessário promover o 
reforço do investimento na 
investigação científica, 
nomeadamente por via das 
entidades nacionais 
competentes para o efeito, 
como o IPMA, com vista à 
produção de dados fiáveis da 
situação dos recursos 
marinhos na costa 
Portuguesa, sem que hajam 
descontinuidades e 
desconformidades na recolha 
de dados, análise dos mesmos 
e publicação em tempo útil 

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 entanto, para 

Quadro 1 - Respostas dos partidos 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 
não clara; vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 
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das conclusões e 
recomendações direccionadas 
à gestão eficaz das mais 
diversas pescarias que 
integrem a relação com as 
comunidades e actores da 
pesca no território nacional, e 
que possibilitem, a conciliação 
do desenvolvimento da pesca 
de pequena escala, artesanal e 
costeira com uma exploração 
racional dos recursos 
disponíveis. 

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. 

Chega 
    

IL 
    

JPP 
    

Livre 
Sim Sim Sim Sim 

MAS 
    

MPT 
    

Nós, Cidadãos 
Sim Sim Dependerá sempre da 

credibilidade dos estudos e 
pareceres. 

Sim 

PCTP/MRPP 
    

PDR 
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PNR 
Queremos renegociar a PCP Sim Em linha com pareceres 

científicos e consultando os 
pescadores 

Não 

PS 
Sim Sim Sim De acordo com os pareceres 

científicos 

PPD/PSD 
    

PPM 
Sim Sim Sim Sim 

PTP 
    

PURP 
    

PAN 

Sim, mas com critérios mais 
exigentes com vista à 
protecção dos ecossistemas 
marinhos. 

Sim Sim Sim 

RIR 
Sim Sim Sim Sim 
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 Ordenamento do espaço marítimo 

 B1 B2 

Aliança 
Sim Sim 

BE 
Sim Sim 

CDS-PP 
Sim Sim 

CDU 
Sim Sim, mas com um ordenamento que respeite os direitos históricos 

dos pescadores 

Chega 
  

IL 
  

JPP 
  

Livre 
Sim Sim 

MAS 
  

MPT 
  

Quadro 2 - Respostas dos partidos e respetivos comentários sobre a área temática “Ordenamento do espaço marítimo” 
 

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

PCTP/MRPP 
  

PDR 
  

PNR 
Não Sim 

PS 
Sim Sim 

PPD/PSD 
  

PPM 
Sim Sim 

PTP 
  

PURP 
  

PAN 
Sim Sim 

RIR 
Sim Sim 
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 Áreas marinhas protegidas 

 C1 C2 C3 

Aliança 
Sim Sim Sim 

BE 
Sim Sim Sim 

CDS-PP 
Cumprir os objectivos internacionais a que 
Portugal está vinculado  

Sim Proteção nos termos previstos e 
conformes às boas práticas internacionais  

CDU 

Sim Sim O aumento das áreas protegidas é uma 
medida, à partida, positiva e que 
acompanhamos. Mas qualquer variação 
tem que assentar numa avaliação séria da 
evolução das áreas já existentes e deve 
ser definida com um amplo envolvimento 
dos diversos actores interessados, 
nomeadamente as comunidades 
piscatórias e o seu desenvolvimento 

Chega 
   

IL 
   

Quadro 3 - Respostas dos partidos e respetivos comentários sobre a área temática “Áreas marinhas protegidas” 
 

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

Livre 

Sim, mas vamos mais além: adotamos o 
objetivo de ter até 2030 30% dos 
habitats marinhos sob proteção integral, 
em linha com o recente relatório do grupo 
de cientistas coordenado por Callum 
Roberts, 30x30: A Blueprint for Ocean 
Protection 

Sim, Sim, esses planos são essenciais para 
que o regime de proteção saia do papel. 

Sim, mas iremos mais além.  As AMP 
atuais são insuficientes em tamanho e em 
localização para atingir o objetivo de 
atribuir proteção total a pelo menos 30% 
dos habitats marinhos até 2030. 
Propomos portanto aumentar a rede de 
AMP em linha com esse objetivo, o que 
deve ser feito em concertação com todas 
as partes interessadas. 

MAS 
   

MPT 
   

Nós, Cidadãos 
Sim Sim Sim 

PCTP/MRPP 
   

PDR 
   

PNR 
Não Sim Sim 

PS 
Sim Sim Sim 

PPD/PSD 
   

PPM 
Sim Sim Sim 

PTP 
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PURP 
   

PAN 
Sim Sim Sim 

RIR 
Sim Sim Sim 
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 Lixo marinho 

 D1 D2 D3 

Aliança 
Sim Sim Sim 

BE 
Sim Sim Sim 

CDS-PP 

Não é possível “implementar uma rede de 
... responsabilização das artes de pescas” 
São precisas medidas de que permitam a 
responsabilização efetiva dos infratores  

Sim A comissão por si só? É preciso uma 
abordagem integral na implementação  

CDU 

Sim, mas a implementação desta medida 
deve ser acompanhada de uma avaliação 
de efectiva responsabilidade dos 
produtores na situação de perda de artes 
de pesca - são recorrente situações de 
destruição de artes por operação de outras 
embarcações comerciais ou de recreio - e 
do reforço dos apoios para a renovação 
das artes de pesca, nomeadamente de 
equipamentos que estejam actualizados do 
ponto de vista tecnológico que garantam 
uma maior durabilidade e conservação, 
que contribuam para, nomeadamente, 
contrariar o fenómeno de pesca fantasma. 

Sim, mas alterações na legislação que 
acrescentem novos custos à pequena 
pesca/pesca artesanal, precisam de 
simultaneamente estabelecer os meios 
para os compensar. 

Sim, após debate e conclusão na AR. 

Quadro 4 - Respostas dos partidos 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 não 
clara; vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 
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Chega 
   

IL 
   

JPP 
   

Livre 
Sim, o nosso programa eleitoral tem uma 
medida específica para incentivar a 
reciclagem das artes de pesca danificadas. 

Sim Sim 

MAS 
   

MPT 
   

Nós, Cidadãos 
Sim Sim As comissões tendem a ser grupos 

inoperantes e dispendiosos havendo 
necessidade de monitorizar de outra forma 

PCTP/MRPP 
   

PDR 
   

PNR 
Sim Sim Sim 

PS 
Sim Sim Sim 

PPD/PSD 
   

PPM 
Sim Sim Sim 

PTP 
   

PURP 
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PAN 
Sim, Sim, inclusivamente temos já 
propostas nesse sentido no nosso 
programa eleitoral. 

Sim, Sim, inclusivamente temos já 
propostas nesse sentido no nosso 
programa eleitoral. 

Sim 

RIR 
Sim Sim Sim 
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 Extração de recursos não vivos Transporte marítimo 

 E1 E2 E3 F1 

Aliança 
Sim 

Matéria a ser estudada Matéria a ser estudada 
Sim 

BE 
Sim Sim Sim Sim 

CDS-PP 

A declaração deve ser 
acompanhada de medidas 
concretas que permitam a 
concretização de objetivos  

Esta matéria deve ser 
acompanhada de um debate 
mais amplo sobre A 
segurança energética 
Portuguesa 

Esta matéria deve ser 
acompanhada de um debate 
mais amplo sobre A 
segurança energética 
Portuguesa 

Sim 

CDU 

Se é verdade que a 
declaração de estado de 
emergência climática pode 
ser entendida como alerta, 
não é mesmo verdade que 
pode também ser 
aproveitada, numa perspetiva 
de mercantilização do 
ambiente, para a criação de 
novas taxas e impostos ditos 
verdes que penalizam as 

A decisão sobre a mineração 
deve assentar na estratégia 
de desenvolvimento do país e 
a sua exclusão não deve ser 
absolutizada. A possibilidade 
de iniciar essas actividades 
deve ser devidamente 
ponderada, reflectindo o 
custo/benefício, e precedida 
de uma avaliação de impacte 
ambiental e social sólida, que 

A decisão sobre a mineração 
deve assentar na estratégia 
de desenvolvimento do país e 
a sua exclusão não deve ser 
absolutizada. A possibilidade 
de iniciar essas actividades 
deve ser devidamente 
ponderada, reflectindo o 
custo/benefício, e precedida 
de uma avaliação de impacte 
ambiental e social sólida, que 

Sim 

Quadro 5 - Respostas dos partidos 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 não clara; 

vermelho – discordante das posições das ONGA; cinzento – sem resposta) 
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camadas mais pobres da 
população ou para acentuar a 
implementação de 
mecanismos o mercado do 
carbono, que tornam a 
poluição um negócio de 
muitos milhões. Defender o 
ambiente e a natureza exige a 
coragem de denunciar as 
verdadeiras responsabilidades 
depredação de recursos 
naturais no sistema 
socioeconómico vigente. 
Exige o reforço dos meios do 
Estado para desenvolver uma 
verdadeira política de defesa 
da natureza; exige o 
desenvolvimento de 
alternativas energéticas de 
domínio público; o reforço do 
investimento no transporte 
público no sentido da sua 
gratuitidade e alargando a sua 
oferta em detrimento do 
transporte individual; o 
investimento na investigação 
e desenvolvimento com vista 
à diminuição da dependência 
de combustíveis fósseis; a 
defesa da produção local. 

envolva as comunidades 
afectadas e a comunidade 
científica. 

envolva as comunidades 
afectadas e a comunidade 
científica. 

Chega 
    

IL 
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JPP 
    

Livre 
Sim Sim Sim Sim 

MAS 
    

MPT 
    

Nós, Cidadãos 
Sim Sim Sim Sim 

PCTP/MRPP 
    

PDR 
    

PNR 
Embora preocupados, não 
acreditamos no pânico 
fabricado 

Não Não Sim 

PS 
Sim Sim. Desde que não figurem 

como importações 

Admito exploração de 
recursos no mar 

Sim 

PPD/PSD 
    

PPM 
Sim Sim Sim Sim 

PTP 
    

PURP 
    

PAN 

Sim, Sim, inclusivamente o 
PAN foi o 1º Partido a fazer 
recomendação ao governo 
nesse sentido. Reiteramos a 

Sim, Sim, inclusivamente já 
fizemos essa proposta na AR 
e reiteramos no programa 
eleitoral.  

Sim, somos contra a 
mineração em água 
profundas pelo que faremos 
os possíveis para a impedir. 

Sim 
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sua importância no nosso 
programa eleitoral.  

RIR 
Sim Sim Sim Sim 
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 Governança e transparência 

 G1 G2 G3 

Aliança 
Sim Sim Sim 

BE 
Sim Sim Sim 

CDS-PP 
A lei já prevê AMPs de âmbito local. A 
gestão é feita por delegação de 
competência. 

Sim Sim 

CDU 
Sim, mas condicionada e adequada ao tipo 
e natureza das referidas áreas marinhas. 

Sim Sim. Estratégia que deve, 
obrigatoriamente, integrar fundos para a 
renovação da frota de pesca nacional. 

Chega 
   

IL 
   

JPP 
   

Livre 
Sim Sim Sim 

MAS 
   

Quadro 6 - Respostas dos partidos e respetivos comentários sobre a área temática “Governança e transparência” 
 

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

Nós, Cidadãos 
Sim Sim Sim 

PCTP/MRPP 
   

PDR 
   

PNR 
Sim Sim Sim 

PS 
Sim Sim Sim 

PPD/PSD 
   

PPM 
Sim Sim Sim 

PTP 
   

PURP 
   

PAN 
Sim Sim Sim 

RIR 
Sim Sim Sim 
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 Financiamento 

 H1 H2 

Aliança 
Sim Sim 

BE 
Sim Sim 

CDS-PP 
Sim # 

CDU 

Sim A alocação de fundos no FEAMP deve ser em tal proporção que 
permita não apenas dar resposta a essas iniciativas, mas igualmente 
orientar-se para apoiar o sector da pesca de pequena escala, 
artesanal e costeira, cujo impacte nos ecossistemas é menor, 
nomeadamente na possibilidade de requalificação e renovação de 
frota. O FEAMP não deve poder financiar a pesca intensiva e 
industrial. Defender a pesca de pequena escala é defender as 
economias locais e regionais, a coesão social e territorial, é preservar 
a cultura das comunidades além de que, tem um impacte 
incomparavelmente menor relativamente às pescas industriais e de 
grande escala (ambiental, energético, entre outros). O FEAMP deve 
igualmente apoiar os pescadores, em termos da melhoria dos seus 
rendimentos, da valorização da produção pesqueira e da eficácia e 
eficiência do esforço de pesca, e ter um reforço nas verbas para o 
apoio aos pescadores nos períodos de cessação temporária das 
actividades da pesca. 

Quadro 7 - Respostas dos partidos e respetivos comentários sobre a área temática “Financiamento” 
 

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

IL 
  

JPP 
  

Livre 
Sim Sim 

MAS 
  

MPT 
  

Nós, Cidadãos 
Sim Sim 

PCTP/MRPP 
  

PDR 
  

PNR 
  

PS 
Sim Sim 

PPD/PSD 
  

PPM 
Sim Sim 

PTP 
  

PURP 
  

PAN 
Sim Sim 
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RIR 
Sim Sim 

 


