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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regista que, num contexto de sobre-exploração dos recursos haliêuticos e tendo a UE 
assumido o compromisso de realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), nomeadamente o Objetivo n.º 14 relativo à conservação e exploração 
sustentáveis dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos com vista a um 
desenvolvimento duradouro, a nova tonelagem de referência representa um aumento de 
60 % relativamente ao protocolo em vigor; solicita, por conseguinte, um 
acompanhamento muito cuidadoso do estado das unidades populacionais, dando 
particular atenção aos tubarões pelágicos, cuja vulnerabilidade os cientistas têm 
enfatizado;

2. Solicita que a utilização de medidas de redução das capturas acessórias seja 
explicitamente declarada obrigatória em todos os acordos de parceria no domínio da 
pesca sustentável para a frota de pesca a longa distância da UE;

3. Solicita à Comissão e a Cabo Verde que forneçam informações mais pormenorizadas 
sobre os efeitos cumulativos que os diferentes acordos de pesca da zona económica 
exclusiva em apreço têm neste recurso, bem como no desenvolvimento das atividades 
ligadas à pesca industrial na região;

4. Considera que, tendo em conta os muitos desafios com que Cabo Verde se defronta, o 
presente protocolo e a contrapartida financeira devem contribuir para as seguintes 
prioridades: 

– promover uma economia azul sustentável, apoiando a pesca artesanal local, a 
cadeia de frio, a modernização das infraestruturas portuárias, a higiene e a 
segurança alimentar, bem como o reforço do lugar das mulheres e das jovens, que 
desempenham um importante papel na comercialização e na transformação, na 
pesca local; 

– apoiar a pequena pesca e envolver melhor as comunidades piscatórias locais na 
escolha das ações a realizar a título de apoio setorial, por exemplo, sob a forma de 
ações de formação;

– melhorar os conhecimentos e a cooperação científica nesta região oceânica, 
permitindo que cientistas locais embarquem nos navios que operam nesta zona, na 
perspetiva da Década das Nações Unidas das Ciências do Oceano para o 
Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), a fim de sensibilizar as populações 
locais para este saber e para a utilização que lhe podem dar;

– promover o desenvolvimento económico local e reforçar as comunidades 
costeiras que dependem dos recursos marinhos; 

– participar num contributo ambicioso da União Europeia e de Cabo Verde para 
a Década da Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável; 
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– reforçar, no âmbito do apoio setorial, o acompanhamento, o controlo e a 
vigilância das pescas para evitar a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, nomeadamente através da melhoria da governação, do reforço das 
capacidades dos intervenientes locais, da formação e da cooperação com a 
administração local, mas também através do apoio à implementação de técnicas 
de vigilância inovadoras, como um sistema de localização por satélite para os 
navios de pesca, especialmente no que diz respeito a estas pequenas ilhas que têm 
de gerir atividades de pesca nas 200 milhas da sua zona económica exclusiva 
(ZEE); 

– permitir que a União e a República de Cabo Verde, em conformidade com o 
objetivo do Protocolo, colaborem de forma mais estreita para promover uma 
política de pesca sustentável e uma exploração responsável dos recursos 
haliêuticos nas águas de Cabo Verde, evitando qualquer tipo de exploração 
excessiva na ZEE cabo-verdiana; 

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

5. Solicita transparência quanto à utilização do financiamento setorial da União Europeia, 
de modo a permitir um melhor acompanhamento; apela, por isso, a uma cooperação 
mais estreita entre os vários serviços competentes da Comissão e propõe que a 
delegação da União em Cabo Verde contribua para o acompanhamento deste protocolo; 

6. Recorda que o processo de decisão europeu relativo à renovação do protocolo deverá 
sempre basear-se em dados científicos transparentes, para que a UE possa respeitar os 
seus compromissos no domínio ambiental;

7. Insiste em que este acordo seja adaptado às necessidades e prioridades de Cabo Verde, 
nomeadamente as enunciadas no plano a favor da economia azul de Cabo Verde;

8. Insta a Comissão a zelar por que o quadro político pan-africano alargado no domínio da 
pesca (APFS) preveja explicitamente a participação de um maior número de partes 
interessadas (sociedade civil, comunidades piscatórias locais, cientistas) de ambas as 
partes nas negociações e na aplicação do Protocolo;

9. Recomenda que este acordo seja ajustado a outros programas financiados por outros 
doadores e parceiros internacionais, como o Banco Mundial, a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura ou o Banco Africano de Desenvolvimento, a 
fim de evitar a duplicação de esforços e sensibilizar o público para as diferentes fontes de 
financiamento dos projetos;

10. Recorda que os recursos marinhos são transfronteiriços; solicita, por conseguinte, que 
sejam tidos em conta os efeitos cumulativos dos vários acordos de pesca dos países da 
região, a fim de reforçar as estratégias regionais e globais de governação das pescas 
com países terceiros.
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