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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. Congratula-se com o facto de, num contexto de sobrepesca, a tonelagem de referência 
prevista no novo Protocolo representar uma diminuição em comparação com o 
Protocolo anterior; sublinha, no entanto, que a monitorização cuidadosa das unidades 
populacionais de peixes continua a ser importante; 

2. Insta a Comissão e a República do Senegal a prestarem informações mais 
pormenorizadas sobre os efeitos cumulativos dos vários acordos de pesca em vigor na 
zona económica exclusiva sobre as unidades populacionais de peixes e a biodiversidade 
marítima; 

3. Insiste em que o Protocolo deve ser adaptado às necessidades e prioridades da 
República do Senegal; recomenda, neste contexto, que a componente de apoio setorial 
do Protocolo se centre nas seguintes prioridades: 

– reforçar o acompanhamento, o controlo e a vigilância das atividades de pesca, 
impedindo assim a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, prestando 
especial atenção ao cumprimento das obrigações do Estado de bandeira e à 
aplicação dos acordos marítimos; 

– promover uma economia azul sustentável, apoiando a pesca artesanal local e 
reforçando a posição das mulheres, que desempenham um importante papel na 
comercialização e na transformação; 

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

– melhorar o conhecimento científico na região, permitindo que cientistas locais 
embarquem nos navios que operam nesta zona; 

4. Insta a Comissão a assegurar a participação da sociedade civil e das comunidades 
piscatórias locais na aplicação do Protocolo e na definição de iniciativas a realizar a 
título de apoio setorial; 

5. Apela à transparência no que se refere à utilização do financiamento setorial da UE, a 
fim de permitir um melhor acompanhamento e melhores ligações com outras atividades 
da UE e dos doadores financiadas no setor das pescas.


