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Fim dos “gastos cegos” nos subsídios dados pela UE às Pescas 
 
(Bruxelas, 2 de Dezembro de 2011) – Markus Knigge, conselheiro do European Marine 
Programme – Pew Environment Group e a Coligação OCEAN2012 divulgaram a seguinte 
declaração quando a Comissão Europeia publicou a proposta para o novo instrumento de 
subsídios às pescas, o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAP).   

“Em 2008 a Comissão Europeia identificou a sobrecapacidade como um dos principais 
veículos da sobreexploração, e os subsídios públicos como a causa para a 
sobrecapacidade. Relatórios recentes da Comissão mostram que muitos estados 
membros nem avaliam a sobrecapacidade das suas frotas de pesca, confirmando que os 
subsídios públicos estão a ser gastos cegamente. Por exemplo, entre 2000 e 2008, a UE 
libertou subsídios na ordem dos 33.5 milhões de euros para a modernização da frota de 
Atum Rabilho, direccionada para uma espécie classificada como ameaçada pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).” 
“Com uma crise económica violenta em toda a UE, a população não pode suportar gastos 
cegos e contra-produtivos nos subsídios da UE à pesca. Quaisquer subsídios futuros 
devem contribuir para atingir um ambiente marinho saudável e uma transição para 
pescarias sustentáveis”. 
 
 
- Notas: 

 
 

1. A lista de embarcações da frota de atum que receberam subsídios da UE está 
disponível em www.fishsubsidy.org/EU/tuna-fleet, e a lista de embarcações que 
cometeram infracções graves (pesca ilegal) está disponível em 
http://www.fishsubsidy.org/infringements/. A lista de embarcações que receberam 
apoios da UE para modernização e logo depois apoios para abate está disponível em: 
http://www.fishsubsidy.org/news/features/modernised-then-scrapped/ 

2. A análise detalhada sobre os subsídios às pescas da UE entre 2000 e 2006 está 
disponível em “FIFG 2000-2006 Shadow Evaluation” (Cappell, R., T. Huntingdon and G. 
Macfadyen) em  
http://www.pewenvironment.eu/resources/view/id/115178?download=true 

3. Em www.fishsubsidy.org está disponível informação detalhada sobre os subsídios às 
pescas atribuídos sob o actual Fundo Europeu das Pescas (2007–2013) e o 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (1994-2006) 

4. Reflexões sobre a nova Reforma da Politica comum das Pescas http://www.cfp-
reformwatch.eu/pdf/reflection_cfp_08_mid.pdf 

5. Relatório da Comissão Europeia sobre os esforços dos Estados Membros em 2009 
para atingir um balanço sustentável entre a capacidade e as oportunidades das pescas 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/fishing_effort/official_documents/com_201
1_354_en.pdf 

6. A OCEAN2012 é uma aliança de organizações dedicadas a alterar a Política Comum 
de Pescas da União Europeia, de modo a eliminar a sobrepesca, acabar com as 
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práticas piscatórias destrutivas e assegurar uma exploração justa e equitativa de 
populações saudáveis de peixes. 

A OCEAN2012 foi criada e é coordenada pelo Pew Environmental Group, o braço 
conservacionista da Pew Charitable Trusts, uma organização não-governamental que 
trabalha para acabar com a sobrepesca nos oceanos. 

Os membros financiadores da OCEAN2012 são a Coalition for Fair Fisheries Arrangments 
(CFFA), a Ecologistas en Acción, a Fisheries Secretariat (FISH), a nef (new economics 
foundation), o Grupo Ambiental da Pew e a Seas At Risk (SAR). 
 

 
 
Para informações adicionais, por favor contacte:  

Mike Walker, +32 476 622575, mwalker@pewtrusts.org  
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