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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria no 
domínio da pesca sustentável entre a União Europeia e a República do Senegal, e do 
Protocolo de Execução
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2014)0518),

– Tendo em conta o Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável entre a União 
Europeia e a República do Senegal (00000/2014),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º, n.° 2, do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), e do artigo 218.°, 
n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-0000/2014),

– 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 e os pareceres da Comissão 
dos Orçamentos e da Comissão do Desenvolvimento (A8-0000/2014),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Solicita à Comissão que transmita ao Parlamento as atas e as conclusões das reuniões da 
Comissão Mista prevista no artigo 7.º do Acordo, assim como o programa setorial 
plurianual mencionado no artigo 4.º do novo Protocolo;

3. Solicita à Comissão que facilite a participação de representantes do Parlamento como 
observadores nas reuniões da Comissão Mista;

4. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento e ao Conselho, durante o último ano 
de vigência do Protocolo e antes da abertura de negociações com vista à sua renovação, 
um relatório completo sobre a respetiva execução;

5. Solicita à Comissão e ao Conselho que, no âmbito das respetivas competências, 
mantenham o Parlamento imediata e plenamente informado em todas as fases dos 
procedimentos relativos ao Protocolo e à respetiva 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;

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

Introdução

A República do Senegal é um Estado costeiro da África ocidental que partilha as suas 
fronteiras marítimas com a República da Guiné-Bissau a República da Gâmbia, o arquipélago 
de Cabo Verde e a República Islâmica da Mauritânia. À exceção das fronteiras com a 
Mauritânia a norte e com a Guiné-Bissau, a sul, as fronteiras marítimas da República do 
Senegal estão definidas e reconhecidas por comum acordo.

O Senegal tem uma população de 12 milhões de habitantes, cujo consumo estimado de peixe 
é de aproximadamente 25 kg per capita/ano. O seu porto comercial, em Dacar, desempenha 
um papel importante no plano internacional devido à sua situação geográfica. A economia do 
Senegal registou um crescimento constante de 4 % ao longo de 2012, graças ao setor primário 
(atividades mineiras e de extração) e ao setor terciário (comércio, hotelaria e restauração). O 
setor da pesca representa, neste contexto, cerca de 1,3 % do PIB do país. Apesar de, em 2000, 
ter beneficiado de uma redução da sua dívida pública no quadro da Iniciativa de Redução da 
Dívida dos Países Pobres Altamente Endividados (PPAE), um programa lançado em parceria 
pelo FMI e o Banco Mundial, o país continua a apresentar ainda um significativo défice 
orçamental de 670 milhões de euros, o que representa quase 6,5 % do seu PIB. Apesar do 
aumento, entre 2010 e 2011, de 16,4 % do total de exportações e de 13,5 % das exportações 
de produtos da pesca, a balança comercial do Senegal mantém-se negativa devido ao aumento 
do preço do petróleo, do arroz, dos óleos de origem animal e do trigo, o que fez aumentar as 
importações em 15,8 % durante esse mesmo período.

O primeiro acordo entre a União Europeia e a República do Senegal no domínio da pesca 
entrou em vigor em 1 de junho de 1981. O Protocolo, renovado em 2002, cessou em 2006, o 
que resultou numa redução drástica do número de atuneiros cercadores nas águas senegalesas: 
dos 18 atuneiros da UE, apenas 2 puderam continuar as suas atividades na região. Neste 
contexto, o Conselho autorizou a Comissão Europeia a negociar uma renovação do Acordo 
entre a República do Senegal e a Comunidade Económica Europeia, dando origem a uma 
proposta relativa à celebração de um novo Acordo de Parceria no domínio da pesca 
sustentável (celebração de um novo Acordo e um novo Protocolo).

A Comissão propôs que o Conselho concluísse a celebração desse Acordo e Protocolo 
(COM(2014)518), que visava estabelecer um novo quadro de cooperação entre a União 
Europeia e a República do Senegal. Um dos princípios do Acordo consiste em assegurar 
condições de concorrência equitativas para as frotas da UE, graças a uma cláusula através da 
qual o Senegal se compromete a não conceder condições mais favoráveis a outras frotas que 
não as que constam do Acordo, desde que os navios tenham as mesmas caraterísticas e 
capturem as mesmas espécies. A celebração do Acordo e do Protocolo está sujeita à 
aprovação do Parlamento Europeu.

A fim de decidir se dá ou não a sua aprovação a estes novos Acordo e Protocolo, o 
Parlamento Europeu deve assegurar que estes garantem:

1. um acordo económico razoável tendo em conta as possibilidades de pesca disponíveis;
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2. uma base para a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos em 

causa; e

3. um apoio adequado bem como condições suficientes para o setor das pescas a nível 

local.

Análise do novo Protocolo

Os principais elementos do novo Protocolo são descritos a seguir .
 O Protocolo vigorará, nos termos do seu artigo 12.º, durante cinco anos.

 O valor total da contrapartida financeira prevista é de 13 930 000 euros. Este montante 

será distribuído da seguinte forma: a) 8 690 000 euros, a título da contrapartida 

financeira, direcionados para a compensação financeira anual (com base numa 

tonelagem de referência de 14 000 toneladas por ano para as espécies altamente 

migratórias) e para o apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas do 

Senegal; b) 5 240 000 euros, que correspondem ao montante estimado das taxas 

devidas pelos armadores a título das licenças de pesca. 

 Possibilidades de pesca: três categorias de navios serão autorizados a pescar nas águas 

senegalesas - 28 atuneiros cercadores, 8 navios de pesca com canas e 2 arrastões (de 

pesca dirigida à pescada-negra). 

 Estas possibilidades de pesca serão distribuídas pelos Estados-Membros da seguinte 

forma: 

o atuneiros cercadores - 16 navios para Espanha, 12 navios para França;

o navios de pesca com canas - 7 navios para Espanha, 1 navio para França;

o arrastões - 2 navios para Espanha.

 Se a quantidade anual de capturas de espécies altamente migratórias efetuadas pelos 

navios de pesca da União ultrapassarem a tonelagem de referência, o montante total da 

contrapartida financeira anual sofrerá um aumento de 55 euros no primeiro ano, de 50 

euros no segundo, terceiro e quarto anos e de 45 euros no quinto ano por cada tonelada 

suplementar capturada.

 A taxa que é aplicada aos atuneiros cercadores e aos navios de pesca com canas por 

cada tonelada capturada nas águas senegalesas será de 55 euros no primeiro ano e 

aumentará progressivamente até atingir os 70 euros no quinto ano. Paralelamente, a 

obtenção de uma licença de pesca estará sujeita ao pagamento de uma taxa fixa: a) no 

caso dos atuneiros cercadores, começará nos 13 750 euros por navio, equivalente às 

taxas cobradas por 250 toneladas de peixe capturadas anualmente no primeiro ano de 
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aplicação do Protocolo, e aumentará progressivamente até atingir os 17 500 euros por 

navio no quinto ano; b) no caso dos navios de pesca com canas, a taxa fixa começa 

nos 8 250 euros por navio, equivalente às taxas cobradas por 150 toneladas de peixe 

capturadas anualmente no primeiro ano de aplicação do Protocolo, e aumentará 

progressivamente até atingir os 10 500 euros por navio no quinto ano.

Entre julho e setembro de 2013, procedeu-se a uma avaliação ex ante, a qual foi 
complementada pelo relatório regional elaborado nesse mesmo ano sobre a pesca do 
atum no Oceano Atlântico. O relatório conclui que a celebração de uma nova parceria 
poderá ser vantajosa para ambas as partes, auxiliando quer a República do Senegal, 
quer a União Europeia a criar postos de trabalho. O relatório conclui também que o 
porto senegalês de Dacar e o setor das pescas deste país poderão beneficiar e 
desenvolver-se em consequência desta nova parceria.

O setor das pescas representa, na economia senegalesa, apenas 1,3 % do PIB real e 
136 milhões de euros em relação a um volume total de exportações avaliado em 
1,7 mil milhões de euros. O relatório estima que, em 2011, o total de exportações de 
produtos da pesca senegaleses para a UE (congelados, na sua maioria) foi de 
aproximadamente 40 000 toneladas. De igual modo, o Senegal desempenha um papel 
fundamental no desembarque de produtos da pesca quer artesanal, quer industrial, 
registando cerca de 400 000 toneladas de produtos desembarcados, dos quais 90 % 
provêm da pesca artesanal e menos de 50 000 toneladas da pesca industrial.

Na sequência da não renovação do Protocolo em 2006, foram poucos os navios de 
pesca com canas autorizados a pescar atum, de forma esporádica, nas águas 
senegalesas. Além disso, o protocolo assinado anualmente pelas associações espanhola 
e francesa de armadores previa a obrigação de desembarque de todas as capturas no 
Senegal a fim de fornecer as indústrias transformadoras e as fábricas de conserva 
locais. Tendo em conta que os navios de pesca com canas senegaleses ativos na região 
não têm de fornecer a indústria local e que a maior fábrica de conservas no Senegal foi 
adquirida por um investidor asiático, que tenciona desenvolvê-la a fim de aumentar a 
produção de 20 000 para 80 000 toneladas por ano, é bastante provável que a procura 
de matérias-primas aumente.

O novo Acordo inclui cláusulas detalhadas relativamente à suspensão e/ou denúncia 
do Protocolo. Os artigos 13.º e 14.º fazem referências explícitas às violações dos 
direitos humanos (artigo 13.º) e à inobservância dos compromissos assumidos pelas 
Partes em matéria de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 
(artigo 14.º).

No anexo ao Protocolo, a UE compromete-se a que pelo menos 20 % dos marinheiros 
a bordo dos seus navios que pescam em águas senegalesas sejam originários do 
Senegal ou de um país ACP. Esta regra aplica-se a todos os tipos de navios de pesca e 
apenas aos marinheiros recrutados durante as campanhas de pesca. As disposições 
previstas na Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios 
e direitos fundamentais no trabalho estão incluídas no Protocolo e são aplicáveis de 
pleno direito aos marinheiros senegaleses ou provenientes de um país ACP 
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embarcados nos navios da União Europeia.

Observações e conclusões da relatora

Considerando as oportunidades de que a economia do Senegal dispõe para prosperar 
graças a uma melhor exploração dos recursos haliêuticos existentes, de acordo com os 
princípios de uma pesca sustentável e das boas práticas vigentes no setor, a relatora 
considera que o novo Acordo e o novo Protocolo são vantajosos para ambas as partes.

Além disso, o sistema de acompanhamento por satélite bem como a cooperação 
estabelecida entre a UE e a República do Senegal em matéria de monitorização e 
localização dos navios nas águas senegalesas irão ajudar as autoridades locais a 
intensificar a sua luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN).

Na perspetiva de um aumento da procura de matérias-primas por parte das indústrias 
de conservas no Senegal, os navios que arvoram o pavilhão da União poderão 
igualmente beneficiar de uma grande oportunidade para aumentar a sua atividade 
económica na região. Isto servirá igualmente os interesses dos marinheiros locais, uma 
vez que, de acordo com as disposições do Protocolo, farão parte das equipas dos 
navios da UE. Importa também assinalar que a frota da União na região, composta por 
14 cercadores espanhóis e 9 cercadores franceses ativos no Oceano Atlântico, 
regressou recentemente ao largo da costa de África ocidental no quadro dos protocolos 
e acordos celebrados entre a UE e a Mauritânia, a Guiné-Bissau, Cabo Verde e a 
Gâmbia. Estes navios beneficiarão também com a renovação do Protocolo e do 
Acordo com o Senegal, que lhes permitirá abranger a zona de pesca complementar à 
zona da sua captura principal.

Além disso, o último estudo efetuado por peritos mostra que as unidades 
populacionais de pescada nas águas senegalesas não estão a ser plenamente 
exploradas. Os estudos concluem que seria possível, sem exercer demasiada pressão 
nas unidades populacionais, acrescentar possibilidades de pesca para as espécies 
demersais correspondentes a uma captura de 2 000 toneladas, no âmbito de um futuro 
acordo entre a UE e a República do Senegal. Para tirar partido desta quota para 
espécies demersais, serão suficientes dois arrastões, cuja atividade será também 
regulamentada pelos novos Acordo e Protocolo. Os estudos mostram ainda que é 
necessário impôr condições à quantidade de capturas incidentais e estimam que, no 
âmbito da quota para a captura incidental de pescada, não deverá ser autorizada uma 
captura de 580 toneladas.

Com base nos recursos haliêuticos disponíveis e na perspetiva de uma cooperação 
futura em relação a outras espécies de peixe, bem como na possibilidade de contribuir 
para o desenvolvimento do setor da pesca local em parceria com os navios da UE e 
abastecer o mercado da União com produtos da pesca de qualidade, a relatora 
considera que este novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e o seu Protocolo 
são do interesse de ambas as partes, pelo que recomenda a sua aprovação pelo PE.


