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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Protocolo ao Acordo de Parceria no domínio das pescas entre a Comunidade Europeia e a 
República de Moçambique terminou em 31 de dezembro de 2011. O novo Protocolo 
abrangerá um período de três anos a contar da data de adoção da decisão do Conselho relativa 
à assinatura e aplicação provisória do Protocolo.

Nos termos do artigo 43.°, n.º 2, e do artigo 218.°, n.º 6, alínea a), do TFUE, o Parlamento 
Europeu pode conceder ou recusar a sua aprovação à celebração deste Protocolo.

Moçambique é um país menos avançado, apesar de ter registado um crescimento sustentado 
do PIB ao longo da última década. Os indicadores de desenvolvimento melhoraram nos 
últimos anos, mas a maior parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio não serão 
atingidos se o governo e os doadores não reforçarem o seu empenho durante os próximos 
cinco anos. De acordo com dados do governo, as ajudas recebidas representaram 10,7% do 
PIB em 2010. Os doadores financiaram ainda 47,8% do orçamento do Estado em 2010. 

Cerca de 80% da população de Moçambique trabalha nos setores da agricultura ou da pesca. 
O setor da pesca contribui para cerca de 4% do PIB e representa 13% do rendimento das 
exportações. Cerca de 85% da produção pesqueira total de Moçambique provém da pesca 
artesanal. A pesca de pequena escala constitui o meio de subsistência de cerca de 300 000 
pessoas, de forma direta ou indireta.

O novo Protocolo reduz as oportunidades de pesca (75 navios de pesca contra 89 no Protocolo 
anterior), e o esforço de pesca (8 000 toneladas contra 10 000 toneladas no Protocolo 
anterior). Com base nas conclusões da avaliação ex post do Protocolo em vigor, realizada por 
um consultor externo, a Comissão afirma que isso se deve à necessidade de obter um maior 
equilíbrio entre os pagamentos da UE e atividade pesqueira real da UE na zona.

A contrapartida financeira ascende a 2 940 000 EUR para o período de três anos de vigência 
do Protocolo. Este montante corresponde a:

 520 000 EUR por ano, equivalentes a uma tonelagem de referência anual de 8 000 
toneladas para 75 navios, 

 460 000 EUR por ano, correspondentes à dotação suplementar concedida pela União 
para apoiar a pesca e a política marítima de Moçambique.

Consequentemente, a República de Moçambique recebe 65 EUR por tonelada de atum 
capturada, bem como fundos adicionais para desenvolver o setor nacional da pesca e 
adiantamentos e taxas pagos pelos armadores. 

A relatora congratula-se com o fato de o valor destinado, no âmbito do novo Protocolo, a 
apoiar a pesca e a política marítima de Moçambique ser mais elevado que no Protocolo 
anterior (460 000 EUR contra 250 000 EUR). 

A gestão da dotação destinada a apoiar a pesca e a política marítima é da responsabilidade de 
Moçambique e baseia-se na identificação, pelas duas Partes, dos objetivos a concretizar e da 
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programação anual e plurianual para os atingir, nomeadamente no que se refere à boa gestão 
dos recursos haliêuticos, ao reforço da investigação científica e da capacidade de controlo das 
autoridades moçambicanas competentes e à melhoria das condições de produção dos produtos 
da pesca, de forma a aumentar a participação de Moçambique na exploração do seu próprio 
setor pesqueiro na sua ZEE.

Este novo Protocolo coincidirá com a aprovação pelo governo moçambicano de uma lei 
relativa à pesca destinada a tornar a pesca mais sustentável e a garantir um maior respeito 
pelos recursos haliêuticos. A lei, que pretende reformar a lei relativa à pesca de 1990, tem 
como objetivo promover atividades que complementem a pesca, tais como a transformação. 

A relatora considera que o Protocolo pode contribuir para uma melhor gestão e proteção dos 
recursos haliêuticos através do apoio financeiro à execução dos programas adotados a nível 
nacional por Moçambique.

A relatora acolhe com agrado as novas disposições deste Protocolo, de acordo com as quais o 
pagamento da contribuição financeira pode ser suspenso em casos de violação dos direitos 
humanos e dos princípios democráticos, e se Moçambique não promover uma pesca 
responsável e sustentável.

A relatora congratula-se com as disposições sobre o embarque de pescadores locais e sobre os 
salários, condições de trabalho e direitos que lhes são aplicáveis, mas considera que o número 
de pescadores locais autorizado a bordo de navios da UE ao abrigo deste Protocolo não é 
suficiente para contribuir realmente para uma melhoria da situação laboral dos pescadores 
moçambicanos. A relatora convida a Comissão Mista a tomar medidas concretas para 
aumentar o número de escalas dos navios da UE nos portos moçambicanos, aumentando 
assim o emprego local, que deve cumprir as normas da OIT, e as oportunidades comerciais.

A relatora considera que a Comissão Mista prevista no artigo 9.º do Acordo deve esforçar-se 
por atribuir uma parte equitativa da dotação de ajuda à pesca e à política marítima de 
Moçambique ao desenvolvimento das populações costeiras que vivem da pesca e à criação de 
pequenas empresas a nível local.

A relatora está preocupada com o facto de as medidas de apoio previstas no APP não terem 
sido tidas em conta até quase dois anos após a entrada em vigor do Acordo e de, 
aparentemente, não terem sido integradas num conjunto mais vasto de medidas de política da 
pesca apoiadas pelo orçamento do Estado e outros doadores internacionais. A relatora 
considera igualmente que é necessária uma maior transparência relativamente às conclusões 
das reuniões da Comissão Mista e aos resultados do programa setorial plurianual previsto no 
artigo 3.º do Protocolo. 

A relatora manifesta a sua preocupação pela falta de apresentação das declarações das 
capturas previstas no Protocolo, de acordo com as conclusões da avaliação ex post. Por 
último, relativamente às condições de acesso, a relatora solicita às autoridades moçambicanas 
que apliquem aos navios não pertencentes à UE o mesmo nível de transparência previsto para 
os navios da UE ao abrigo do atual APP.

Concluindo, a relatora considera que é do interesse de ambas as partes celebrar um novo 
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Protocolo que prolongará a parceria entre Moçambique e a UE.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a propor ao Parlamento que dê a sua aprovação.

A Comissão do Desenvolvimento considera que a Comissão deve ter devidamente em conta 
as seguintes questões durante a aplicação do Acordo:

(a) A transparência dos procedimentos de identificação e declaração das capturas totais deve 
ser melhorada, a par de medidas de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, nomeadamente através da melhoria das infraestruturas de 
acompanhamento e controlo das atividades de pesca exercidas na Zona Económica 
Exclusiva da República de Moçambique, garantindo assim uma pesca responsável e 
sustentável;

(b) O acesso dos navios da UE ao excedente dos recursos haliêuticos deve ser limitado em 
conformidade com o rendimento máximo sustentável, depois de preenchidas as 
necessidades nutricionais da população local;

(c) A probidade de todos os mecanismos de combate à corrupção previstos no Acordo não 
deve suscitar qualquer dúvida;

(d) A responsabilidade do governo local deve ser reforçada e este último deve igualmente 
garantir a melhoria das condições de vida dos pescadores locais e o desenvolvimento da 
pesca e das indústrias de transformação de caráter local, sustentável e artesanal, bem como 
a observância das normas ambientais;

(e) Cumpre elaborar relatórios anuais sobre a aplicação do Acordo – e, em particular, do 
programa setorial plurianual mencionado no artigo 3.º do Protocolo –, relatórios esses a 
transmitir ao Parlamento e ao Conselho, a fim de fomentar a transparência e de garantir 
que a dotação destinada a apoiar a política setorial das pescas seja efetivamente utilizada 
para esse efeito;

(f) Tanto o espírito como a letra da cláusula de exclusividade devem ser respeitados;

(g) Devem ser tomadas medidas concretas para aumentar o número de escalas dos navios da 
UE nos portos moçambicanos, contribuindo assim para o aumento do emprego local e das 
oportunidades comerciais.


