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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União 
Europeia, do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre 
a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a Comunidade Europeia
(12198/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (12198/19),

– Tendo em conta o Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca 
entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a Comunidade Europeia 
(12202/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º, n.º 2, do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v) e do 
artigo 218.º, n.º 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(C9-0000/2019),

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

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

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

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e à República 
Democrática de São Tomé e Príncipe.



PE643.145v01-00 6/8 PR\1192380PT.docx

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução 
A União Europeia (UE) assinou uma série de Acordos de Parceria no domínio da Pesca (APP) 
e Protocolos com países não pertencentes à UE. Através dos APP, a UE concede apoio 
financeiro e técnico em troca de direitos de pesca das unidades populacionais excedentárias na 
zona económica exclusiva (ZEE) do país, num ambiente legalmente regulamentado. Estes 
acordos centram-se igualmente na conservação dos recursos e na sustentabilidade ambiental, 
assegurando que todos os navios da UE estejam sujeitos às mesmas regras de controlo e 
transparência e apoiando a política de pescas sustentável do país parceiro. Ao mesmo tempo, 
uma cláusula relativa ao respeito dos direitos humanos foi incluída em todos os protocolos 
dos acordos de pesca.

O Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a República Democrática de São Tomé e 
Príncipe e a Comunidade Europeia entrou em vigor em 29 de agosto de 2011, tendo sido 
renovado tacitamente desde então. O último protocolo do acordo no domínio da pesca entre as 
duas partes, que entrou em vigor em 23 de maio de 2014, expirou em 22 de maio de 2018.

A Comissão negociou com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe (a 
seguir designada por «São Tomé e Príncipe»), tendo em vista a celebração de um novo 
protocolo do referido acordo. Na sequência dessas negociações, foi rubricado um novo 
protocolo em 17 de abril de 2019, que abrange um período de cinco anos a contar da data de 
início da aplicação provisória, ou seja, da data da sua assinatura.

Conteúdo do Protocolo 
De acordo com as prioridades da reforma da política da pesca, o novo protocolo proporciona 
possibilidades de pesca aos navios da União Europeia nas águas de São Tomé e Príncipe, 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 (2014-
2018) e de uma avaliação prospetiva da oportunidade da celebração de um novo protocolo1. O 
protocolo permitirá igualmente à União Europeia e a São Tomé e Príncipe colaborar mais 
estreitamente para promover a exploração responsável dos recursos haliêuticos nas águas de 
São Tomé e Príncipe e apoiar os esforços deste país para desenvolver o setor da pesca, no 
interesse de ambas as partes.

Possibilidades de pesca

O protocolo prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias: 28 atuneiros cercadores 
congeladores (16 para a Espanha e 12 para a França) e 6 palangres de superfície (5 para a 
Espanha e uma licença para Portugal).

Contribuição financeira

A contribuição financeira anual da UE é de 840 000 euros, com base no seguinte:

1 Avaliação retrospetiva e prospetiva do Protocolo do Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável entre a 
União Europeia e São Tomé e Príncipe) (Autores: Benoit Caillart, Philippe Tous e Christelle Le Grand, 22 de 
setembro de 2017)
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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 - Tonelagem de referência de 8 000 toneladas por ano, para a qual foi fixado um montante 
anual de 400 000 euros pelo acesso durante o período de vigência do protocolo, e

 - Apoio ao desenvolvimento da política setorial da pesca de São Tomé e Príncipe num 
montante anual de 440 000 euros durante o período de vigência do protocolo.

A pesca em São Tomé e Príncipe
O setor das pescas é um dos fatores de crescimento em São Tomé e Príncipe. O setor das 
pescas em São Tomé e Príncipe é exclusivamente artesanal e explora recursos costeiros e 
altamente migradores. As capturas em águas nacionais foram recentemente avaliadas como 
sendo superiores a 12 000 toneladas, das quais 3 300 toneladas de espécies de atum. Todas as 
capturas abastecem o mercado interno, sem exportações. Nos últimos anos assistiu-se a um 
desenvolvimento da frota artesanal, tendo-se registado um aumento dos desembarques e a 
transição de uma abordagem de subsistência para uma abordagem mais comercial.

São Tomé e Príncipe concede acesso não só a navios da UE, mas também a outros atuneiros 
estrangeiros. Nos últimos anos, as autoridades de São Tomé e Príncipe celebraram protocolos 
com entidades representativas dos atuneiros cercadores para cerca de 15 navios. Estes 
protocolos, partilhados pelas autoridades com os avaliadores, incluem condições de 
pagamento diferentes das aplicáveis aos navios da UE, modalidades de controlo em 
conformidade com as aplicáveis aos navios da UE e cláusulas de apoio ao emprego de 
nacionais de São Tomé e Príncipe a bordo dos navios.

A administração responsável pelas pescas em São Tomé e Príncipe dispõe apenas de recursos 
financeiros nacionais e depende fortemente da ajuda externa para desenvolver a sua 
governação das pescas e cumprir as normas internacionais. Uma parceria com a UE é 
importante para o país melhorar a sua gestão das pescas e para a luta contra a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (INN).

Conclusões e recomendações
A Comissão realizou, em 2017, uma avaliação ex post do atual protocolo ao Acordo de 
Parceria no Domínio da Pesca com São Tomé e Príncipe, bem como uma avaliação ex ante de 
uma eventual renovação do protocolo.2 

Da avaliação concluiu-se que o setor da pesca atuneira da UE está fortemente interessado na 
pesca em São Tomé e Príncipe 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. A importância da ZEE no golfo da Guiné contribui para a relevância do novo 
protocolo, tanto para os setores da pesca atuneira da UE como para o país parceiro.

Este é um acordo importante, pois proporciona à UE uma oportunidade para reforçar a 
governação dos oceanos na região, complementando as ações no âmbito da CICTA, uma vez 
que não existem outros acordos de parceria no domínio das pescas na zona a sul do Golfo da 
Guiné, uma zona de pesca muito importante (Guiné Equatorial, Gabão e Angola).

2 Avaliação retrospectiva e prospectiva do Protocolo do Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável entre 
a União Europeia e São Tomé e Príncipe) (Autores: Benoit Caillart, Philippe Tous e Christelle Le Grand, 22 de 
setembro de 2017).
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A luta contra a pesca INN é uma prioridade para a UE (ver o Regulamento 1005/20083). 
Neste sentido, a União deve reforçar substancialmente a sua ação contra a pesca INN e 
melhorar o cumprimento das regras da política comum das pescas, assegurando um controlo 
adequado das atividades de pesca dos navios da UE e de outras frotas que operam nas águas 
de São Tomé e Príncipe. A este respeito, a presença a bordo de observadores das autoridades 
nacionais de São Tomé e Príncipe poderia ser reforçada. (Contributo para o desenvolvimento 
económico e social).

As autoridades de São Tomé e Príncipe deverão promover a aplicação das regras da UE em 
matéria de remoção das barbatanas de tubarões por frotas estrangeiras4.

É necessário obter um quadro estável para o acesso dos navios da UE aos recursos haliêuticos 
na zona, a fim de investir a longo prazo nas estratégias regionais de pesca. Além disso, os 
navios da UE necessitam de direitos de acesso, acompanhados de um instrumento jurídico 
robusto que proporcione clareza jurídica sobre os direitos e as obrigações das partes 
envolvidas (navios e Estado costeiro).

Na sequência da análise do Tribunal de Contas sobre os APP5, o relator gostaria de realçar as 
observações do Tribunal e sublinhar a importância de informações fiáveis sobre as unidades 
populacionais e os dados das capturas, a fim de respeitar os princípios e objetivos que regem a 
PCP e os APP e de tirar conclusões sólidas sobre a avaliação dos APP.

Por fim, o relator sublinha que o Parlamento deve ser imediata e plenamente informado, em 
todas as fases, dos procedimentos relativos ao Protocolo. Propõe-se que seja apresentado ao 
Parlamento e ao Conselho um relatório anual sobre os resultados do programa setorial 
plurianual referido no artigo 4. ° do Protocolo, bem como sobre o cumprimento do requisito 
de declaração das capturas.

3 Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Conselho, de 29 de setembro de 2008, que estabelece um regime 
comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, que altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 e (CE) n.º 601/2004, e que revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 1093/94 e (CE) n.º 1447/1999.
4 Regulamento (CE) n.º 1185/2003 do Conselho, de 26 de junho de 2003.
5 Relatório Especial do Tribunal de Contas: «Os acordos de parceria no domínio da pesca são bem geridos pela 
Comissão?», Luxemburgo, Serviço das Publicações (outubro de 2015).


