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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Com base no poder que lhe foi conferido pelo Conselho, a Comissão Europeia negociou com 
a República Democrática de São Tomé e Príncipe a renovação do Protocolo ao Acordo de 
Parceria no domínio da pesca, por um período de quatro anos, entre a União Europeia e a 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, que expirou em 12 de maio de 2014.

O novo protocolo foi assinado em conformidade com uma decisão do Conselho e será 
aplicado a título provisório a partir da data da sua assinatura.

O Protocolo do Acordo tem por principal objetivo proporcionar aos navios da União Europeia 
possibilidades de pesca nas águas santomenses, no respeito dos melhores pareceres científicos 
disponíveis e das recomendações da Comissão Internacional para a Conservação dos 
Tunídeos do Atlântico (ICCAT), e nos limites do excedente disponível. A Comissão baseou-
se, inter alia, nos resultados de uma avaliação ex post do protocolo anterior, realizada por 
peritos externos.

Pretende-se, igualmente, reforçar a cooperação entre a União Europeia e a República 
Democrática de São Tomé e Príncipe, a fim de favorecer uma política das pescas sustentável e 
a exploração responsável dos recursos haliêuticos na zona de pesca de São Tomé e Príncipe, 
no interesse de ambas as Partes.

A contrapartida financeira global do protocolo é de 2 805 000 euros durante quatro anos.

Inclui:

• um montante anual de 385 000 euros para o acesso à ZEE de São Tomé e Príncipe 
durante os três primeiros anos e de 350 000 euros no quarto ano, equivalente a uma tonelagem 
de referência de 7 000 toneladas por ano, e

• um montante específico de 325 000 euros por ano, durante quatro anos, para o apoio à 
aplicação da política setorial das pescas de São Tomé e Príncipe [pesca artesanal e vigilância, 
controlo e luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN)].

Natureza das dotações 2014 2015 2016 2017 Total

Preservação e gestão dos 

recursos naturais

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Total 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Se a quantidade global anual das capturas efetuadas pelos navios da União Europeia nas águas 
santomenses exceder a tonelagem de referência anual, o montante total da contrapartida 
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financeira anual é aumentado por cada tonelada suplementar capturada em 55 euros nos três 
primeiros anos e em 50 euros no quarto ano.

Todavia, o montante anual total pago pela União Europeia não pode exceder o dobro do 
montante indicado no protocolo. Sempre que as quantidades capturadas pelos navios da União 
Europeia excederem as quantidades correspondentes ao dobro do montante anual total, o 
montante devido pela quantidade que excede este limite é pago no ano seguinte.

Este apoio coaduna-se com os objetivos da política nacional das pescas, nomeadamente com 
as necessidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe no respeitante ao apoio à 
pesca artesanal e à luta contra a pesca ilegal.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a propor ao Parlamento que dê a sua aprovação à proposta de decisão do Conselho 
relativa à celebração em nome da União Europeia do Protocolo que fixa as possibilidades de 
pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre 
a União Europeia entre a União Europeia e a República Democrática de São Tomé e Príncipe.


