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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 relativo à 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 e a 
República Democrática de São Tomé e Príncipe
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (08585/2014),

– Tendo em conta o projeto de Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a 
contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a 
União Europeia e a República Democrática de São Tomé e Príncipe (08554/2014)

– 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), e n.º 7, do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (C8-0018/2014),

– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de outubro de 2012 sobre o relatório da UE, de 
2011, sobre a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento1,

– Tendo em conta a Decisão 2014/334/UE do Conselho, de 19 de maio de 2014, relativa à 
assinatura, em nome da União Europeia, e à aplicação provisória 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 e a República Democrática de São Tomé e 
Príncipe2,

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 1, primeiro e terceiro parágrafos, e n.º 2, bem como o 
artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A8-0000/2014),

1. Aprova a celebração do Protocolo;

2. Solicita à Comissão que transmita ao Parlamento as actas e as conclusões das reuniões 
da Comissão Mista prevista no artigo 9.º do Acordo, o programa sectorial plurianual 
referido no artigo 3.º do novo Protocolo e os resultados das respectivas avaliações 
anuais, assim como as actas e as conclusões das reuniões previstas no artigo 4.º do novo 
Protocolo; que facilite a participação de representantes do Parlamento como 
observadores nas reuniões da Comissão Mista; e que apresente ao Parlamento e ao 
Conselho, durante o último ano de aplicação do Protocolo e antes da abertura de 
negociações para a sua renovação, um relatório completo sobre a respectiva execução, 

                                               
1 JO C 72 E de 11.3.2014, p. 21.
2 JO L 168 de 7.6.2014, p. 1.



PE537.394v01-00 6/8 PR\1034075PT.doc

PT

sem restrições desnecessárias relativas ao acesso a este documento;

3. Solicita à Comissão e ao Conselho que, no âmbito das respectivas competências, 
mantenham o Parlamento imediata e plenamente informado em todas as fases dos 
procedimentos relativos ao Protocolo e à sua renovação, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 
do Tratado da União Europeia e do artigo 218.º, n.º 10, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

4. 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 
Democrática de São Tomé e Príncipe.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e a República Democrática 
de São Tomé e Príncipe faz parte da rede de acordos de pesca do atum na África Ocidental e 
permite que os navios da UE pesquem nas águas deste país.

O anterior protocolo, que vigorou de 13 de Maio de 2011 a 12 de Maio de 2014, permitia a 
actuação de 40 atuneiros da UE: 28 cercadores e 12 palangreiros de superfície. A 
contrapartida financeira ascendia a 682 500 euros/ano, dos quais cerca de 35% destinados a 
apoiar a política sectorial santomense.

Na sequência das negociações relativas à renovação do Protocolo de aplicação, foi rubricado, 
a 19 de Dezembro de 2013, um novo Protocolo que vigorará por 4 anos, a partir de 23 de 
Maio de 2014, e possibilitará a actividade de pesca a 34 navios da UE (28 atuneiros 
cercadores e 6 palangreiros de superfície). A contrapartida financeira anual foi fixada em 710 
000 EUR nos três primeiros anos e 675 000 EUR no quarto ano, sendo 325 000 EUR 
destinados ao apoio da política sectorial santomense, e as taxas a pagar pelos armadores 
subiram de 35 euros/tonelada para 55 euros nos dois primeiros anos, 60 euros no terceiro e 70 
euros no quarto ano.

Na Comissão Mista de 18-20 Agosto de 2014, as representações da UE e São Tomé e Príncipe 
manifestaram satisfação com a conclusão do novo protocolo de 4 anos. 

O relator recomenda que o Parlamento aprove a celebração do presente Protocolo. Entende 
todavia ser necessário tecer algumas considerações adicionais sobre este acordo, seu histórico, 
seus resultados e perspectivas futuras.

O primeiro acordo em matéria de Pesca celebrado entre a CEE e São Tomé e Príncipe data de 
1984. Desde essa data, foram implementados oito protocolos, dois quais dois sob o Acordo de 
Parceria no domínio da Pesca. Não obstante, os resultados obtidos até hoje no domínio da 
cooperação sectorial são muito escassos. Esta é uma realidade que urge alterar. Este acordo, 
em articulação com outros instrumentos de apoio ao desenvolvimento, como o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento, deve promover um efectivo desenvolvimento sustentável do 
sector das pescas santomense, bem como de indústrias e actividades conexas, aumentando o 
valor acrescentado que fica no país, em resultado da exploração dos seus recursos naturais.

O relator considera que a Comissão Europeia deve tomar as medidas necessárias – incluindo a 
possível revisão e aumento da componente do acordo relativa ao apoio sectorial – para 
garantir uma efectiva inversão do caminho seguido nos últimos vinte anos.

Entre os aspectos que urge alterar, destacam-se os seguintes:

- Melhoria da quantidade e da fiabilidade da informação sobre capturas e, em geral, sobre o 
estado de conservação dos recursos haliêuticos, disponibilizadas às autoridades santomenses, 
a par do apoio ao desenvolvimento das capacidades próprias de aquisição dessa informação. 
Refira-se que a falta de informação é notória, limitando as autoridades santomenses desde 
logo na negociação do acordo em condições potencialmente mais favoráveis ao país e de 
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molde a salvaguardar a sustentabilidade da exploração dos seus recursos;

- Intensificação do apoio à formação de observadores e ao desenvolvimento da capacidade de 
controlo de São Tomé e Príncipe. As debilidades neste domínio são gritantes e não podem ser 
ignoradas pela Comissão Europeia. Os navios de pesca, com frequência, entram e saem da 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) santomense sem que as autoridades cheguem a ter 
conhecimento desse facto. Impõe-se, pois, um reforço da capacidade de fiscalização da ZEE 
santomense e da capacidade de controlo das capturas realizadas.

- Apoio ao desenvolvimento de infra-estruturas no sector, em especial de um laboratório de 
referência, que torne possível o fim do embargo às exportações de produtos da pesca para a 
União Europeia. Trata-se de uma infra-estrutura essencial ao desenvolvimento do sector da 
pesca santomense e à canalização de investimentos para o país.

Em geral, considera-se necessário um maior empenho da Comissão Europeia na verificação 
dos princípios necessários a uma correcta absorção da ajuda, no respeito pela soberania e
pelas legítimas opções e prioridades de São Tomé e Príncipe.

Por fim, o relator sublinha que devem ser inteiramente tidos em conta os n.ºs 2 e 3 do projecto 
de resolução legislativa, devendo o Parlamento ser imediata e plenamente informado, em 
todas as fases, dos procedimentos relativos ao Protocolo ou à sua renovação. Propõe-se que 
seja apresentado anualmente ao Parlamento e ao Conselho um relatório sobre os resultados do 
programa sectorial plurianual referido no artigo 3.° do Protocolo, bem como sobre o 
cumprimento do requisito de declaração das capturas.


