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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação 
do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a 
República da Guiné-Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (08928/2019),

– Tendo em conta o Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca 
entre a Comunidade Europeia e a República da Guiné-Bissau (08894/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 43.º, do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), e do artigo 218.º, n.º 7, 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-0011/2019),

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de ...1, sobre a proposta de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos 
Orçamentos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0000/2019),

A. Considerando que o objetivo geral do Acordo de Parceria no domínio da Pesca 
Sustentável (APPS) UE-Guiné-Bissau é aumentar a cooperação no domínio da pesca 
entre a UE e a Guiné-Bissau, no interesse de ambas as partes, promovendo uma 
política de pesca sustentável e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos na 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) da Guiné-Bissau, a par do desenvolvimento do 
sector das pescas guineense;

B. Considerando que a utilização das possibilidades de pesca ao abrigo do anterior APPS 
é considerada globalmente satisfatória;

C. Considerando que o APPS UE-Guiné-Bissau adquiriu uma importância considerável, 
no contexto dos diversos APPS celebrados pela UE com países terceiros, sendo na 
atualidade o terceiro mais importante em termos de verbas envolvidas, ao que acresce 
o facto de permitir o acesso a pescarias mistas;  

D. Considerando que a contribuição da pesca guineense para a riqueza do país é muito 
baixa (3,5% do PIB em 2015), embora as verbas transferidas através do APPS, ao 
abrigo da compensação pelo acesso aos recursos, representem um aporte relevante 
para as finanças públicas nacionais;

1 Textos Aprovados, P9_TA(0000)0000.



PE642.938v01-00 4/7 PR\1191111PT.docx

PT

E. Considerando que durante o período de vigência do Protocolo as possibilidades de 
pesca serão definidas de dois modos distintos: nos primeiros dois anos, em esforço de 
pesca (medido em Tonelagem de Arqueação Bruta) e, nos três últimos anos, em total 
admissível de capturas (TAC, em toneladas); considerando que esta transição deve ser 
acompanhada pela implementação, durante os dois primeiros anos de vigência do 
Protocolo, de um sistema de reporte eletrónico de capturas e de processamento de 
dados das capturas;  

F. Considerando que, não obstante a UE ter acordos de pesca com a Guiné-Bissau desde 
o início da década de 1980, a vertente de cooperação para o desenvolvimento desses 
acordos (apoio setorial) não promoveu nem um desenvolvimento significativo do setor 
das pescas local, nem o desenvolvimento de indústrias e atividades conexas;

G. Considerando que para promover o desenvolvimento do setor das pescas guineense 
são necessárias infraestruturas básicas que continuam em falta, designadamente 
portos, locais de desembarque e infraestruturas de armazenamento e transformação do 
pescado, entre outras;

H. Considerando que o comércio de produtos da pesca da Guiné-Bissau com a UE está 
impedido, desde há largos anos, devido à incapacidade de cumprimento das medidas 
sanitárias exigidas pela UE; considerando que o atraso no processo de certificação do 
laboratório de análises (CIPA) constitui o principal entrave à exportação de produtos 
da pesca da Guiné para a UE;

I. Considerando que é legítima a ambição das autoridades guineenses de ver aumentada 
a captação do valor acrescentado gerado a partir da exploração dos recursos 
haliêuticos da ZEE guineense, sendo que a maior parte desse valor acrescentado, hoje, 
não fica no país;

J. Considerando que a criação de postos de trabalho diretos no setor das pescas na 
Guiné-Bissau tem sido limitada e diminuta, mesmo tendo em conta os tripulantes 
locais a bordo das embarcações (o seu número atual é mais baixo do que o verificado 
durante a vigência do anterior protocolo);

K. Considerando que se verificaram avanços no combate à pesca INN (ilegal, não 
declarada e não regulamentada) nas águas territoriais da Guiné-Bissau, com o reforço 
dos meios de fiscalização da ZEE guineense, nomeadamente os afetos à FISCAP 
(Fiscalização e Controlo das Atividades de Pesca), em que se incluem um corpo de 
observadores e navios patrulha rápidos, mas que, apesar disso, persistem lacunas e 
insuficiências que importa superar, inclusivamente no que se refere ao sistema VMS 
(«Vessel Monitoring System»);

L. Considerando os avanços na caracterização dos recursos demersais da ZEE guineense, 
nomeadamente o «relatório da campanha de avaliação dos stocks demersais na ZEE da 
Guiné-Bissau», de janeiro de 2019;

M. Considerando que a integração das recomendações anteriormente formuladas pelo 
Parlamento no atual Protocolo não foi inteiramente satisfatória;

N. Considerando que o Parlamento Europeu deve ser imediata e plenamente informado, 
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em todas as fases, dos procedimentos relativos ao Protocolo ou à sua renovação;

1. Assinala a importância do APPS UE-Guiné-Bissau, quer para a Guiné-Bissau, quer 
para as frotas da UE a operar nas águas daquele país; sublinha que há margem para 
progressos mais efetivos na cooperação no domínio da pesca entre a UE e a 
Guiné-Bissau e considera, nessa medida, que importa ir além daquilo que lograram 
alcançar anteriores protocolos de aplicação deste acordo;

2. Considera que os objetivos do APPS UE-Guiné-Bissau têm tido um grau de 
consecução diferenciado: se, por um lado, o acordo proporcionou e proporciona 
importantes possibilidades de pesca aos navios da UE na ZEE da Guiné-Bissau, sendo 
o nível de utilização dessas possibilidades pelos armadores europeus elevado, por 
outro lado, os resultados obtidos no que concerne ao desenvolvimento do sector das 
pescas local são globalmente insuficientes e insatisfatórios;

3. Considera que a ocorrência de uma transição no modo de gestão das possibilidades de 
pesca (de uma gestão centrada no esforço de pesca para uma gestão assente em totais 
admissíveis de captura) constitui um desafio do presente Protocolo; insta a Comissão 
Europeia a promover, sem delongas, uma adequada e eficaz transição, que acautele a 
necessária fiabilidade e a efetividade do sistema de reporte eletrónico de capturas 
(ERS) e de processamento de dados das capturas;  

4. Defende a necessidade de progressos significativos no desenvolvimento do setor das 
pescas guineense, incluindo ao nível das indústrias e atividades conexas, e solicita à 
Comissão Europeia que adote todas as medidas necessárias – incluindo a possível 
revisão e aumento da componente do acordo dirigida ao apoio sectorial, a par da 
criação de condições para aumentar a taxa de absorção desse apoio – a fim de garantir 
uma efetiva inversão do caminho seguido nas últimas décadas;

5. Considera que o APPS UE-Guiné-Bissau não atingirá os seus objetivos se não 
contribuir para aumentar o valor acrescentado que fica na Guiné-Bissau em resultado 
da exploração dos seus recursos haliêuticos; aponta como áreas prioritárias a apoiar 
pela UE, mobilizando para o efeito a necessária assistência técnica e financeira:

a. o reforço da capacidade institucional; 

b. a construção de infraestruturas relevantes para a pesca e atividades conexas, 
como portos (industrial e artesanal), locais de desembarque, armazenamento e 
transformação de pescado, mercados, estruturas de distribuição e 
comercialização, laboratórios de análises de qualidade;

c. o reforço da capacidade dos operadores locais do setor pesqueiro, fomentando 
as organizações de pescadores;

d. a formação de profissionais da pesca; 

e. o reconhecimento e a valorização do papel das mulheres na pesca, a par do 
reforço da sua organização;

6. Exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros, nas suas políticas de cooperação 
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e assistência oficial ao desenvolvimento, a ter em conta que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) e o apoio setorial previsto no APPS UE-Guiné-Bissau devem 
complementar-se e estar plenamente articulados, com vista a contribuir para o 
fortalecimento do setor pesqueiro local e para o pleno exercício da soberania do país 
sobre seus recursos; insta a Comissão a agilizar, através do FED e de outros 
instrumentos considerados pertinentes, os passos necessários para a provisão de 
infraestruturas que, pela sua dimensão e custos, não poderão ser construídas apenas 
com recurso ao apoio setorial no âmbito do APPS, como é o caso, entre outras, dos 
portos de pesca (industrial e artesanal);

7. Solicita à Comissão Europeia que atribua um caráter prioritário e urgente ao 
estabelecimento das condições para a exportação de produtos da pesca da 
Guiné-Bissau para a UE, nomeadamente no que respeita à verificação das condições 
sanitárias exigidas e à certificação do laboratório de análises (CIPA), uma vez que a 
atual proibição constitui um bloqueio significativo ao desenvolvimento do setor das 
pescas local e, consequentemente, à consecução dos objetivos do APPS;

8. Defende a necessidade de incrementar o contributo do APPS para a criação local de 
empregos, diretos e indiretos, seja nas embarcações a operar ao abrigo do APPS, seja 
nas atividades associadas à pesca, a montante e a jusante; considera que os 
Estados-Membros podem desempenhar um papel relevante e ser parte ativa nos 
esforços de capacitação e de formação, tendo em vista alcançar tal desiderato;

9. Considera necessário melhorar a quantidade e a qualidade de dados sobre todas as 
capturas (espécies-alvo e capturas acessórias), sobre o estado de conservação dos 
recursos haliêuticos na ZEE da Guiné-Bissau e, em geral, sobre o impacto do APPS 
nos ecossistemas, devendo ser feito um esforço no sentido do desenvolvimento das 
capacidades próprias de aquisição desses dados por parte da República da 
Guiné-Bissau; insta a Comissão Europeia a promover o funcionamento regular dos 
organismos de acompanhamento da aplicação do APPS, nomeadamente a Comissão 
Mista, o Comité Científico Conjunto, a par do envolvimento de associações de 
pescadores artesanais, sindicatos, representantes de comunidades costeiras e 
organizações relevantes da sociedade civil da Guiné-Bissau;

10. Considera que perante um eventual encerramento das pescarias ou definição de 
restrições às mesmas, por razões de sustentabilidade dos recursos, com base em 
pareceres científicos fundamentados, deverão ser acauteladas, em primeiro lugar, as 
necessidades da pesca local; 

11. Defende a necessidade de melhorar a governação, o controlo e a vigilância da ZEE da 
Guiné-Bissau e de combater a pesca INN, entre outros aspetos, fortalecendo a 
monitorização de embarcações (através do sistema VMS), tendo em vista uma 
melhoria da sustentabilidade das atividades de pesca;

12. Solicita à Comissão Europeia que transmita ao Parlamento as atas e as conclusões das 
reuniões da Comissão Mista, o programa setorial plurianual, mencionado no artigo 5.º 
do Protocolo e os resultados das respetivas avaliações anuais, informação sobre a 
articulação deste programa com o plano estratégico de desenvolvimento da pesca da 
Guiné-Bissau (2015-2020), assim como as atas e as conclusões das reuniões do 
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Comité Científico Conjunto, e ainda informação relativa à pesca INN na ZEE 
guineense, à integração de operadores económicos da UE no setor das pescas 
guineenses (artigo 10.º do Protocolo) e à verificação do cumprimento das obrigações 
dos armadores (por exemplo, no que se refere à contribuição em espécie, prevista no 
capítulo V do anexo ao Protocolo); solicita à Comissão Europeia que apresente ao 
Parlamento, durante o último ano de aplicação do Protocolo e antes da abertura de 
negociações com vista à sua renovação, um relatório completo sobre a respetiva 
execução;

13. Solicita à Comissão Europeia uma mais cabal integração das recomendações agora 
formuladas no APPS UE-Guiné-Bissau, tendo-as em conta, designadamente, nos 
procedimentos relativos à renovação do Protocolo;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a sua posição ao Conselho, à Comissão 
Europeia, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da 
Guiné-Bissau.


