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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. Salienta que a política europeia das pescas deve ser coerente com os objetivos de 
desenvolvimento estabelecidos no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e, em particular, com as especificações a que se refere o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável n.º 14 da Agenda 2030 – conservar e usar de forma 
sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável;

2. Sublinha que o acesso dos navios da UE deve ser verdadeiramente limitado ao 
excedente dos recursos haliêuticos, em conformidade com o princípio do rendimento 
máximo sustentável; recorda que a pesca realizada por navios europeus não deve 
comprometer a segurança alimentar das populações locais;

3. Manifesta-se preocupado com a falta de dados científicos fiáveis para determinar com 
precisão o estado dos recursos haliêuticos; salienta, neste contexto, a importância de que 
se revestem os grupos científicos conjuntos incumbidos da elaboração de pareceres 
científicos sobre o estado das unidades populacionais de peixes para evitar a 
sobrepesca; solicita que estes grupos sejam dotados dos recursos financeiros, técnicos e 
humanos necessários ao desempenho das suas tarefas e à realização do seu trabalho 
conjunto com as organizações regionais de gestão das pescas (ORGP); recomenda 
vivamente que se reforce a cooperação regional no domínio da investigação e 
desenvolvimento no setor das pescas;

4. Insta a Comissão e a Guiné-Bissau a prestarem informações mais pormenorizadas sobre 
a evolução da atividade de pesca industrial na região; exorta a Comissão, em particular, 
a assegurar que as autoridades da Guiné-Bissau facultem, de forma transparente, 
informações relativas à assinatura de outros acordos ao abrigo dos quais as frotas 
estrangeiras podem aceder à zona económica exclusiva do seu país;

5. Solicita transparência no que se refere à utilização de financiamento da União Europeia, 
bem como a publicação da lista dos projetos financiados;

6. Apela ao esforço concertado no sentido de promover o desenvolvimento económico 
local e reforçar as comunidades costeiras que dependem dos recursos marinhos; insiste 
em que o apoio setorial deve contribuir de forma sustentável para o desenvolvimento do 
setor da pesca artesanal e local, designadamente o setor de transformação, e beneficiar 
especialmente as mulheres e os jovens; insta a UE a facultar assistência técnica com 
vista ao reforço das cadeias de valor e dos sistemas de certificação da pesca artesanal; 
recomenda que parte do programa setorial plurianual seja dedicada a atividades 
destinadas a reforçar o acompanhamento, o controlo e a vigilância, nomeadamente 
como forma de prevenir a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada; recomenda, 
além disso, que as comunidades piscatórias locais sejam consultadas relativamente às 
ações a realizar no âmbito do apoio setorial; 

7. Incentiva a criação de infraestruturas que tornem possível o desembarque e a 
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valorização no local de produtos da pesca, de modo a que o acordo produza resultados 
tangíveis para a pesca local e artesanal; salienta a importância de sensibilizar as 
comunidades locais para a gestão, proteção e conservação dos recursos naturais, a fim 
de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e de combater a pobreza;

8. Recorda o papel essencial das mulheres na pesca artesanal, nomeadamente na 
comercialização e na transformação de produtos; recorda que é importante prestar apoio 
sob a forma de ações de formação ou de pequenas infraestruturas para a cadeia de frio;

9. Insiste em que o acordo seja adaptado às necessidades e prioridades da Guiné-Bissau; 
insta, neste contexto, a Comissão a criar uma zona interdita aos arrastões costeiros para 
reduzir o seu impacto nos pescadores locais, bem como para evitar que as espécies que 
são importantes para a população local sejam capturadas nas zonas em que os locais 
pescam; insta a Comissão a assegurar que os arrastões declarem, por espécie e por 
quantidade, as suas capturas acessórias; 

10. Recomenda que o apoio setorial seja prestado em complementaridade e coerência com 
outros programas financiados por outros parceiros na Guiné-Bissau, a fim de evitar o 
duplo financiamento;

11. Assinala que, de acordo com um relatório da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN), a conservação a longo prazo dos recursos naturais da zona costeira da 
Guiné-Bissau contribui de forma significativa para a conservação da biodiversidade 
global, uma vez que, entre outros, propicia às maiores colónias de tartarugas marinhas 
da costa atlântica de África áreas de postura de ovos, acolhe um milhão de aves 
migratórias da Europa todos os anos, e proporciona alimento, refúgio e zonas de 
reprodução para peixes e crustáceos;

12. Salienta a importância do programa de conservação e de utilização sustentável dos 
recursos naturais renováveis da zona costeira da Guiné-Bissau; insta as autoridades 
políticas e administrativas da Guiné-Bissau a reforçarem as medidas de proteção e 
conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, a fim de garantir a gestão 
sustentável dos recursos naturais e a exploração dos recursos haliêuticos de uma forma 
compatível com os ODS, bem como a partilharem as melhores práticas neste domínio;

13. Recorda que a Guiné-Bissau – cujos mangais se estendem por 8 % do território do país 
– funciona como um tampão climático, entravando a expansão da desertificação para os 
países do sul, bem como a erosão costeira; reitera a importância de dar prioridade à 
conservação dos mangais e dos recursos que deles dependem; recorda, de um modo 
mais geral, a importância de uma gestão integrada da zona costeira, que deve ser 
considerada como um instrumento de conservação e utilização racional dos recursos 
naturais no âmbito do desenvolvimento sustentável, bem como para contribuir para a 
conservação dos ecossistemas e das espécies;

14. Recorda que os recursos marinhos são, por natureza, transfronteiras; observa que, 
segundo estimativas divulgadas pela Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) num relatório, no sudoeste da África, nove unidades 
populacionais de peixe são sobre exploradas, nomeadamente as espécies dos Galeoides 
decadactylus e dos Pomadasy; solicita, por conseguinte, que seja tido em conta o 
impacto cumulativo dos vários acordos de pesca celebrados com países da região, a fim 
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de reforçar as estratégias regionais e globais de governação das pescas com países 
terceiros e de assegurar a gestão sustentável dos recursos haliêuticos; solicita aos 
governos dos Estados da África Ocidental que criem sistemas de informação para o 
efeito e que reforcem a sua cooperação regional; recorda, além disso, que é necessário 
estabelecer procedimentos de certificação adequados para a exportação de produtos da 
pesca para a UE.
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