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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável entre a República do Senegal e a União 
Europeia entrou em vigor em novembro de 2014. Dado que o respetivo protocolo expirava em 
novembro de 2019, a Comissão Europeia conduziu negociações com vista à celebração de um 
protocolo que abranja um novo período de cinco anos.

O protocolo proporciona possibilidades de pesca aos navios da União nas águas do Senegal, 
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, da qual se 
concluiu que o setor da pesca do atum e do arrasto da UE está fortemente interessado na pesca 
no Senegal e que a renovação do protocolo contribuiria para reforçar o acompanhamento, o 
controlo e a vigilância, bem como para melhorar a governação das pescas na região.

O protocolo prevê uma redução do total admissível de captura da pescada em comparação com 
o protocolo anterior (redução de 2 000 para 1 750 toneladas), ao passo que a tonelagem de 
referência para o atum foi igualmente reduzida para corresponder às capturas históricas 
(redução de 14 000 para 10 000 toneladas). Além disso, inclui medidas destinadas a limitar as 
capturas de aves marinhas e de mamíferos marinhos e a reforçar o papel dos observadores 
científicos.
 
A contrapartida financeira atribuída ao protocolo é de 1 700 000 EUR por ano. Este total 
corresponde a um montante anual de 800 000 EUR para o acesso aos recursos e de 
900 000 EUR para o desenvolvimento da política das pescas senegalesa, o que representa um 
aumento do apoio setorial de 20 % em relação ao protocolo anterior.  

O setor das pescas é crucial no Senegal. O peixe é uma fonte primária de proteína animal no 
país e as pescas contribuem substancialmente para a economia nacional, constituindo 3,2 % do 
PIB e gerando cerca de 600 000 postos de trabalho diretos e indiretos. No entanto, a má gestão, 
a fraca monitorização, a sobrepesca e a pesca ilegal ameaçam este recurso crítico. O Índice de 
Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (INN) de 2019 classifica o Senegal no 27.º 
lugar (de 38 países) em África e no 78.º lugar (de 152 países) a nível mundial.  

A gestão sustentável das pescas selvagens é uma das grandes prioridades do Governo senegalês 
e a relatora considera que a atribuição do apoio setorial ao abrigo do novo protocolo deve apoiar 
as seguintes prioridades: 

- promover a gestão sustentável das pescas no Senegal, com especial atenção para a pequena 
pesca local; 

- reforçar as atividades de acompanhamento, controlo e vigilância;    

- fomentar o desenvolvimento das capacidades científicas, com o intuito de melhorar a 
recolha de dados sobre os recursos haliêuticos. 

A relatora entende que o protocolo tem o potencial de promover a exploração responsável e 
sustentável dos recursos haliêuticos na República do Senegal, no interesse de ambas as Partes. 
Por essa razão, a relatora propõe a aprovação do protocolo.
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******

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 Aplicação do Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável 
entre a União Europeia e a República do Senegal (2019-2024).


