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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 do Protocolo de Aplicação 
do Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável entre a União Europeia e a 
República do Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (13484/2019),

– Tendo em conta o Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no domínio da pesca 
sustentável entre a União Europeia e a República do Senegal (13483/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v) e do seu 
artigo 218.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-
0178/2019),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa sobre o projeto de decisão,

– 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 (A9-0000/2020),

1. Aprova a celebração do Protocolo;

2. Encarrega o seu presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República do 
Senegal.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia (UE) assinou uma série de Acordos de Parceria no domínio da Pesca (APP) 
e Protocolos com países terceiros. 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 também 
incidem sobre a conservação dos recursos e a sustentabilidade ambiental, assegurando que 
todos os navios da UE estejam sujeitos às mesmas regras de controlo e transparência e 
apoiando a própria política de pescas
sustentável do país parceiro. Paralelamente, foi inserida em todos os protocolos dos
acordos de pesca uma cláusula relativa ao respeito pelos direitos humanos.

O Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a União Europeia e a República do Senegal1 
(a seguir designado por «acordo») entrou em vigor em 20 de novembro de 20142, tendo sido 
renovado tacitamente desde então. O protocolo caducou em 19 de novembro de 2019. 

Com base nas diretrizes de negociação3, a Comissão negociou com o Governo da República 
do Senegal (a seguir designado por «Senegal») um novo protocolo ao referido acordo. Na 
sequência dessas negociações, foi rubricado um novo protocolo em 19 de julho de 2019. Este 
protocolo abrange um período de cinco anos a contar da data de início da sua aplicação 
provisória, ou seja, a contar da data da sua assinatura, como estipulado no seu artigo 16.º.

De acordo com as prioridades da reforma da política da pesca4, o novo protocolo proporciona 
possibilidades de pesca aos navios da União Europeia nas águas senegalesas, 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 (2014-2019) e de uma 
avaliação prospetiva da oportunidade da celebração de um novo protocolo, ambas realizadas 
por peritos externos. O protocolo permitirá igualmente à União Europeia e ao Senegal 
colaborar mais estreitamente para promover a exploração responsável dos recursos haliêuticos 
nas águas do Senegal e apoiar os esforços deste país para desenvolver a economia azul, no 
interesse de ambas as partes.

O protocolo prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias:

– 28 atuneiros cercadores congeladores;
– 10 navios de pesca com canas; 
– 5 palangreiros, 
– 2 arrastões.

A contrapartida financeira anual da União Europeia é de 1 700 000 EUR e tem por base:

a) Um montante pelo acesso de 800 000 EUR, nomeadamente para uma tonelagem de 

1 JO L 304 de 23.10.2014, p. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
3 Adotadas pelo Conselho Agricultura e Pescas, em 15 de julho de 2019.
4 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22.

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
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referência de 10 000 toneladas de atum por ano e um volume autorizado de capturas 
de pescada-negra de 1 750 toneladas por ano, inferior ao volume previsto no atual 
protocolo (2 000 toneladas); 

b) Um apoio ao desenvolvimento da política setorial da pesca do Senegal durante todo o 
período de vigência do protocolo, para o qual foi fixado o montante anual de 
900 000 EUR. Este apoio coaduna-se com os objetivos da política nacional no 
domínio da gestão sustentável dos recursos haliêuticos do país durante todo esse 
período.

Os montantes anuais das autorizações e dos pagamentos são estabelecidos no âmbito do 
processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva para os protocolos que ainda não 
tenham entrado em vigor no início do ano5.

O setor das pescas representa, para a economia do Senegal, cerca de 2 % do PIB e as 
exportações de produtos da pesca representam 16 % das exportações totais do país. O setor 
das pescas é considerado um setor que estimula o crescimento e que é suscetível de contribuir 
para os objetivos do «Plan Sénégal Émergent», o plano nacional de desenvolvimento do país, 
que constitui um quadro de referência para a política nacional a médio e longo prazo. 
Ademais, o país envida grandes esforços para cumprir os critérios ambientais e de 
sustentabilidade.

A cooperação entre a União Europeia e o Senegal inclui-se no quadro geral do Acordo de 
Cotonu. O apoio económico em matéria de pesca é concedido através do programa de 
iniciativa regional, mais concretamente através do programa PESCAO, que visa melhorar a 
governação do setor das pescas e reforçar a luta contra a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (pesca INN), com um orçamento de 15 milhões de euros para o período 2018-
2024.

As capturas de pescada-negra nas zonas de pesca senegalesas e nas zonas de pesca dos países 
vizinhos contribuíram para aumentar a pressão de pesca sobre estas unidades populacionais. 
Em conformidade com o parecer científico do Comité das Pescas do Atlântico Centro-Este 
(COPACE), a pesca da pescada-negra é realizada dentro dos limites da sustentabilidade, mas 
o relatório de avaliação recomenda a redução das capturas adicionais de pescada-negra, a fim 
de diminuir a mortalidade por causa da pesca. Esta questão está prevista no acordo alcançado 
no âmbito da negociação do protocolo em apreço.

Os navios de pesca da UE limitam a sua atividade às zonas de pesca em alto-mar, o que 
minimiza as interações com o setor da pesca artesanal senegalês e não põe em risco a sua 
subsistência. As interações entre as frotas da União e as frotas senegalesas ocorrem 
principalmente no âmbito da pesca de arrasto em águas profundas, para a qual existem três ou 
quatro unidades senegalesas ativas com um limite de captura que duplica o TAC de 2 
000 toneladas disponíveis para os arrastões da União.
O relatório de avaliação prospetiva do último protocolo (2014-2019) indica que, de um modo 
geral, este tem sido eficaz no seu objetivo de contribuir para a exploração sustentável dos 
recursos na zona de pesca senegalesa e afirma que é oportuna a celebração de um novo 

5 Em conformidade com o acordo interinstitucional sobre a cooperação em matéria 
orçamental (2013/C 373/01).



PE646.918v01-00 8/8 PR\1197426PT.docx

PT

protocolo.


