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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República da 
Guiné-Bissau é um acordo misto que entrou em vigor em 15 de abril de 2008. O último 
protocolo do acordo entrou em vigor em 24 de novembro de 2014 e caducou em 23 de 
novembro de 2017.

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 política entre a PCP e os objetivos da UE em 
matéria de cooperação para o desenvolvimento.

A contrapartida financeira para o novo protocolo ascende a 15 600 000 EUR por ano. Este 
montante total subdivide-se num montante anual de 11 600 000 EUR pelo acesso aos recursos 
haliêuticos para todas as categorias previstas no protocolo e de 4 000 000 EUR por ano para o 
apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas e da economia azul da Guiné-Bissau.

No que se refere ao apoio setorial, caberá assinalar que este montante se destina a contribuir 
para a aplicação da estratégia nacional de pesca e da economia azul, nomeadamente através da 
intensificação do acompanhamento, do controlo e da vigilância das atividades de pesca, da 
consolidação dos conhecimentos científicos sobre os recursos haliêuticos, do apoio às 
comunidades locais, do desenvolvimento das infraestruturas, do reforço da cooperação 
internacional e do apoio à economia azul.  

A relatora considera que o novo protocolo tem potencial para promover uma exploração 
responsável e sustentável dos recursos haliêuticos e é coerente com os objetivos dos acordos 
de pesca sustentável e da cooperação para o desenvolvimento.

A relatora insiste na importância da ação em prol da proteção dos ecossistemas e da 
manutenção das unidades populacionais de peixes acima de níveis que permitam obter um 
rendimento máximo sustentável, uma vez que a existência de unidades populacionais mais 
abundantes é uma condição essencial do desenvolvimento das comunidades litorais que 
vivem da pesca, em conformidade com as orientações voluntárias da FAO para a pesca 
artesanal sustentável. 

Há que conferir mais ênfase ao reforço do controlo e da vigilância das atividades de pesca, a 
fim de combater mais eficazmente a pesca ilegal.

******

A Comissão do Desenvolvimento convida 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 da Guiné-Bissau (2019-2024).
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