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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República da 
Guiné-Bissau1 entrou em vigor em 15 de abril de 2008. A Comissão negociou com o Governo 
da República da Guiné-Bissau um novo protocolo, rubricado em 15 de novembro de 2018, que 
revoga o protocolo anterior, expirado em 23 de novembro de 2017.

O novo protocolo proporciona possibilidades de pesca aos navios da União nas águas da Guiné-
Bissau, com base nos melhores pareceres científicos disponíveis e no respeito das 
recomendações da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico 
(CICTA). O novo protocolo tem em conta os resultados de uma avaliação do protocolo anterior 
(2014-2017) e de uma avaliação prospetiva da oportunidade da celebração de um novo 
protocolo, ambas realizadas por peritos externos. O protocolo permitirá igualmente à União 
Europeia e à República da Guiné-Bissau colaborar mais estreitamente para promover a 
exploração responsável dos recursos haliêuticos nas águas da Guiné-Bissau e apoiar os esforços 
deste país para desenvolver a sua economia azul, no interesse de ambas as partes.

O protocolo prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias:

a) arrastões congeladores para camarão;

b) arrastões congeladores para peixes e cefalópodes;

c) arrastões pelágicos pequenos;

d) atuneiros cercadores congeladores e palangreiros;

e) atuneiros com canas.

Relativamente às três primeiras categorias, as possibilidades de pesca são expressas em esforço 
de pesca nos dois primeiros anos e em limite de capturas nos três últimos anos.

A negociação de um novo protocolo ao Acordo de Parceria no Domínio da Pesca com a Guiné-
Bissau inscreve-se no quadro da ação externa da UE para com os países ACP e tem 
especialmente em consideração os objetivos da União no que diz respeito aos princípios 
democráticos e aos direitos humanos. O Protocolo abrange um período de cinco anos a partir 
da data da sua aplicação provisória.

A contrapartida financeira anual da União Europeia é de 15 600 000 EUR e tem por base:

 O montante anual de 11 600 000 EUR pelo acesso aos recursos haliêuticos para todas as 
categorias previstas no protocolo, em todo o período de vigência do protocolo;

 O montante anual de 4 000 000 EUR para o apoio ao desenvolvimento da política setorial 
das pescas e da economia azul da Guiné-Bissau, em todo o período de vigência do 
protocolo. Este apoio coaduna-se com os objetivos da política nacional no domínio da 
gestão sustentável dos recursos haliêuticos continentais e marítimos do país durante todo 
esse período.

O apoio contribuirá para a execução da estratégia nacional no domínio das pescas e da economia 
azul. Tem por objetivo a gestão sustentável dos recursos haliêuticos e o desenvolvimento do 
setor mediante, nomeadamente: o reforço i) do acompanhamento, do controlo e da vigilância 
das atividades de pesca (inclusivamente através da instalação e operacionalização do ERS), ii) 

1 JO L 342 de 17.12.2007, p. 5.
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da recolha e do tratamento de dados para fins científicos, bem como da capacidade de análise e 
avaliação dos recursos haliêuticos e das pescarias, iii) das capacidades dos intervenientes na 
pesca, iv) da cooperação internacional; o apoio à pesca artesanal; a melhoria das condições de 
exportação de produtos da pesca e a promoção do investimento no setor, o desenvolvimento de 
infraestruturas importantes para as pescas; o apoio à economia azul e ao desenvolvimento da 
aquicultura.

Os montantes anuais das autorizações e dos pagamentos são estabelecidos no âmbito do 
processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva para os protocolos que não entraram 
em vigor no início do ano2.

A Comissão será autorizada a aprovar, em nome da União, as alterações ao Protocolo a adotar 
pelo Comité Misto instituído no âmbito do Acordo de Parceria.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a recomendar que o Parlamento dê a sua aprovação ao projeto de decisão do Conselho 
relativa à celebração do acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União 
Europeia e a República da Guiné-Bissau e do seu protocolo de aplicação.

2 Em conformidade com o acordo interinstitucional sobre a cooperação em matéria orçamental (2013/C 
373/01).


