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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável concluído em 2006 entre a União 
Europeia e Cabo Verde é um acordo de pesca de atum. O anterior protocolo, celebrado por 
um período de 4 anos, caducou em dezembro de 2018.  

À semelhança do anterior, o novo protocolo, que abrange o período 2019-2024, tem de 
cumprir o disposto no regulamento relativo à política comum das pescas (PCP), que coloca a 
tónica, em especial, na pesca sustentável e na boa governação, reconhecendo simultaneamente 
a importância da coerência das políticas entre a PCP, os objetivos da União em matéria de 
cooperação para o desenvolvimento e os objetivos de um desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente o objetivo 14.

A contrapartida financeira anual para o novo protocolo ascende a 750 000 EUR. Esta verba 
total divide-se num montante anual de 400 000 EUR pelo acesso à zona de pesca (com uma 
tonelagem de referência de 8 000 toneladas por ano) e de 350 000 EUR para a aplicação da 
estratégia nacional de pesca e da economia azul. 

No que diz respeito ao apoio setorial, caberá assinalar que este montante representa um 
aumento em relação ao protocolo anterior, como contrapartida de uma tonelagem de 
referência que aumentou 60%. 

Tendo em conta a importância dos desafios económicos, sociais e ambientais enfrentados por 
Cabo Verde, a relatora considera que o presente Protocolo e a totalidade da contrapartida 
financeira da Comunidade devem apoiar as seguintes prioridades: 

- promover uma economia azul sustentável, prestando especial atenção ao setor da pesca 
artesanal local, à modernização das infraestruturas portuárias e ao papel das mulheres, que 
estão fortemente envolvidas na comercialização e na transformação; neste contexto, e tal 
como referido pela ONG CAPE1, um apoio à formação ou a pequenas infraestruturas da 
cadeia de frio seria particularmente pertinente;

- reforçar o conhecimento desta região oceânica e a cooperação científica, nomeadamente 
permitindo que cientistas locais embarquem nos navios que operam nesta zona; tal implica 
igualmente ter um conhecimento preciso dos efeitos cumulativos dos vários acordos de pesca 
concluídos por Cabo Verde com países terceiros sobre o estado dos recursos haliêuticos nesta 
região oceânica, a fim de garantir que o setor da pesca local possa continuar a desenvolver-se;

- participar num contributo ambicioso da UE e de Cabo Verde para a Década do Oceano;

- reforçar o acompanhamento, o controlo e a vigilância, a fim de impedir a pesca INN; a este 
respeito, há que estabelecer uma estreita coordenação entre as atividades de apoio setorial e os 
outros programas da União Europeia neste domínio, nomeadamente através do programa 
regional para a melhoria da governação regional das pescas na África Ocidental;

- lutar contra a poluição, apoiando a recolha de plásticos pelos pescadores locais;

1 Coligação para Acordos de Pesca Equitativos
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A relatora considera igualmente que deve ser prestada especial atenção aos seguintes aspetos: 

- os dados sobre as capturas de tubarões pelágicos por parte de alguns navios europeus são 
insuficientes; tendo em conta a vulnerabilidade cientificamente documentada destas espécies, 
é essencial melhorar a recolha e a análise de dados, a fim de garantir que os navios europeus 
não participem na sua sobre-exploração;

- assegurar um maior grau de transparência na utilização da contrapartida financeira da União, 
a fim de avaliar melhor o seu impacto no desenvolvimento de uma economia azul que 
beneficie a população de Cabo Verde no seu conjunto. 

A relatora considera que o novo protocolo pode incentivar a exploração responsável e 
sustentável dos recursos haliêuticos e ser coerente com os objetivos dos acordos de pesca 
sustentável e da cooperação para o desenvolvimento, uma vez que são fornecidos dados mais 
concretos sobre o controlo da utilização dos fundos da UE. 

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho relativa à celebração 
do Protocolo de Execução do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade 
Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024).
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