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O desenvolvimento sustentável da aquicultura ao nível da 
UE e dos Estados-Membros tem de ser mais bem 
concebido e direcionado – afirmam os auditores da UE 
Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) revela que as medidas de 
apoio à aquicultura no período até 2013 não foram devidamente concebidas e executadas ao 
nível da UE e dos Estados-Membros e que o Fundo Europeu das Pescas (FEP), enquanto 
instrumento de financiamento da política comum das pescas (PCP), não conseguiu uma 
otimização suficiente dos recursos e um apoio eficaz ao desenvolvimento sustentável da 
aquicultura. 

Kevin Cardiff, o Membro do TCE responsável pelo relatório, declarou:  

"Constatámos que os principais objetivos de crescimento do setor da aquicultura não foram atingidos, 
tendo o setor estagnado durante muitos anos. Embora a crise financeira tenha contribuído 
indiscutivelmente para esta estagnação, o quadro global de apoio ao setor não foi bem concebido e as 
medidas realmente tomadas foram insuficientes. Os projetos que auditámos nos Estados-Membros foram 
muitas vezes mal selecionados e, com algumas exceções, não obtiveram os resultados previstos ou a 
otimização dos recursos, tendo contribuído pouco para o crescimento e a criação de emprego. Esperamos 
que as nossas observações e recomendações constituam ensinamentos a utilizar na execução das medidas 
de apoio à aquicultura no âmbito do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca que tem início 
este ano. Nesse contexto, notamos que a Comissão já comunicou a sua intenção de executar várias 
recomendações." 

Os auditores da UE constataram que, no período até 2013, o quadro existente ao nível da UE e dos 
Estados-Membros era inadequado para concretizar os objetivos fixados pela UE em matéria de 
desenvolvimento sustentável da aquicultura e que as medidas realmente tomadas não geraram resultados 
suficientes. A PCP e o FEP não estabeleceram um quadro suficientemente claro para o desenvolvimento da 
aquicultura. Ao nível dos Estados-Membros, as medidas de apoio ao desenvolvimento sustentável da 
aquicultura não foram devidamente concebidas e executadas. Os planos estratégicos nacionais e os 
programas operacionais dos Estados-Membros não criaram uma base suficientemente clara para o apoio à 
aquicultura, carecendo os Estados-Membros de uma estratégia coerente para o setor. Com frequência, o 
apoio concedido pelo FEP a projetos neste setor não foi bem direcionado e os auditores consideraram que 
estes projetos geralmente não obtiveram os resultados previstos ou a otimização dos recursos. 
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Nota aos diretores das publicações: 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de 
auditorias selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 

A UE produz anualmente cerca de 1,3 milhões de toneladas de peixe de aquicultura, gerando este setor um 
volume de negócios de 4 mil milhões de euros. Um dos objetivos da PCP no período até 2013 consistiu em 
promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura. Deste modo, em maio de 2013, o FEP 
disponibilizara mais de 400 milhões de euros para financiar medidas referentes a investimentos produtivos 
na aquicultura, bem como medidas nos domínios do ambiente e da saúde. 

Este Relatório Especial (nº 10/2014), intitulado "A eficácia do apoio do Fundo Europeu das Pescas à aquicultura" 
examinou se as medidas de apoio à aquicultura foram devidamente concebidas e executadas ao nível da UE e 
dos Estados-Membros e se o FEP assegurou a otimização dos recursos e um apoio eficaz ao desenvolvimento 
sustentável da aquicultura. A auditoria incidiu sobre projetos financiados entre 2007 e 2011, tendo decorrido 
nos serviços competentes da Comissão e em seis Estados-Membros (Espanha, França, Itália, Polónia, Portugal e 
Roménia), correspondentes a mais de 50% da produção aquícola e ao apoio orçamental conexo do FEP na UE. 

Os auditores da UE consideraram que, globalmente, não se assegurou um apoio eficaz, já que o quadro para o 
desenvolvimento sustentável da aquicultura ao nível da UE e dos Estados-Membros era inadequado e as 
medidas realmente tomadas não geraram resultados suficientes. 

Ao nível da UE, a PCP e o FEP não proporcionaram um quadro adequado para o desenvolvimento do setor. Os 
serviços da Comissão não forneceram orientações sobre questões ambientais fundamentais relacionadas com a 
Diretiva-Quadro "Água" e a Diretiva "Avaliação do Impacto Ambiental". A comparabilidade dos dados relativos à 
aquicultura provenientes de diferentes fontes da UE era insuficiente, o que dificulta a avaliação dos resultados 
das medidas de apoio à aquicultura. Os comités de acompanhamento do FEP não tiveram um papel significativo 
no acompanhamento da aquicultura, as informações de gestão foram deficientes e os resultados de projetos de 
investigação e inovação relevantes objeto de financiamento público não foram plenamente explorados. 

Ao nível dos Estados-Membros, os planos estratégicos nacionais e os programas operacionais não criaram uma 
base suficientemente clara para o apoio à aquicultura, não tendo sido adotada uma estratégia coerente para o 
setor. A ausência de um ordenamento espacial adequado, aliada a processos de licenciamento complicados, 
entravou o desenvolvimento sustentável. Os projetos de aquicultura que receberam financiamento do FEP 
tinham muitas vezes sido mal selecionados e, com algumas exceções, não obtiveram os resultados previstos ou a 
otimização dos recursos. Verificaram-se ainda imprecisões e insuficiências metodológicas significativas no que se 
refere aos dados constantes de certos relatórios anuais de execução. 

No relatório, reconhecem-se os esforços desenvolvidos pela Comissão para incentivar o desenvolvimento da 
aquicultura. A nova política comum das pescas e o seu instrumento de financiamento, que têm início este ano, 
representam uma melhoria significativa. O relatório formula uma série de recomendações para a execução da 
nova política. 

Os auditores da UE recomendam que a Comissão, no contexto da execução das medidas de apoio à aquicultura 
no âmbito do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca: 

a) ao aprovar os programas operacionais dos Estados-Membros, aprecie se os objetivos definidos para o 
desenvolvimento sustentável da aquicultura são realistas e apropriados, e se o apoio concedido é direcionado 
para as medidas suscetíveis de concretizar esses objetivos; 

b) emita orientações para que sejam tidos em consideração os fatores ambientais relevantes quando é 
determinado o financiamento público; 

c) assegure, quando for caso disso, que os programas operacionais dos Estados-Membros apenas sejam 
aprovados se forem elaboradas estratégias nacionais apropriadas para o desenvolvimento do setor da 
aquicultura; 
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d) incentive os Estados-Membros a procederem ao ordenamento espacial necessário e a simplificarem os 
processos de licenciamento e administrativos, por forma a apoiar o desenvolvimento do setor aquícola; 

e) melhore a comparabilidade dos dados estatísticos relativos à aquicultura, compilados a partir das várias 
fontes, a fim de aumentar a sua exatidão e exaustividade. 

Os auditores da UE recomendam igualmente que os Estados-Membros, no contexto da execução das medidas 
de apoio à aquicultura no âmbito do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas: 

a) elaborem e apliquem de forma coerente estratégias nacionais de desenvolvimento do setor da aquicultura; 

b) procedam ao ordenamento espacial necessário e simplifiquem os processos de licenciamento e 
administrativos, por forma a apoiar o desenvolvimento do setor aquícola; 

c) garantam que o financiamento público seja prioritariamente canalizado para os projetos que melhor 
contribuam para o desenvolvimento sustentável da aquicultura e permitam a otimização dos recursos; 

d) acompanhem mais de perto os resultados dos projetos, definindo e aplicando indicadores pertinentes. 

 

 


