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Plenário

Pescas: Parlamento Europeu dá luz verde a acordos
com Guiné-Bissau, Cabo Verde e Madagáscar

O Parlamento Europeu deu hoje luz verde a novos protocolos aos
acordos de pesca entre a UE e três países africanos - Guiné-Bissau,
Cabo Verde e Madagáscar - que autorizam embarcações da UE,
entre as quais portuguesas, a pescar nas águas destes países. João
Ferreira é o relator sobre o protocolo de pesca com a Guiné-Bissau,
que permite o acesso a pescarias mistas, e Ricardo Serrão Santos
sobre o protocolo com Madagáscar, um dos acordos de pesca do
atum no sudoeste do Oceano Índico.

Protocolo de pesca com a Guiné-Bissau

O novo protocolo ao acordo de pesca entre a UE e a Guiné-Bissau prevê
possibilidades de pesca para navios de Espanha, Itália, Portugal, França
e Grécia. O protocolo tem uma duração de três anos, sendo aplicado a
título provisório desde 24 de novembro de 2014.

A contrapartida financeira é de 9,2 milhões de euros por ano,
correspondendo 6,2 milhões à contrapartida pelo acesso aos recursos da
zona económica da Guiné-Bissau e 3 milhões ao apoio ao
desenvolvimento do sector das pescas guineense.

As possibilidades de pesca atribuídas à frota europeia são: 3.700 TAB
(Tonelagem de Arqueação Bruta) para arrastões congeladores
(camarão) e 3.500 TAB para arrastões congeladores (demersais e
cefalópodes); 28 navios atuneiros congeladores e palangreiros e 12
navios atuneiros com canas.

Portugal detém, ao abrigo deste protocolo, duas licenças para palangre
de superfície e possibilidades de pesca para arrasto de camarão (1060
TAB que correspondem a cerca de quatro navios com as características
da frota nacional).

Os procedimentos necessários para a assinatura deste novo protocolo
foram suspensos em 2012, devido ao golpe de estado militar ocorrido na
Guiné-Bissau em 12 de abril desse ano. Em 15 de junho de 2012, a frota
da UE deixou de atuar na zona. Em maio de 2014 tiveram lugar eleições
no país e em 24 de novembro de 2014 foi assinado o novo protocolo.

Da rede de acordos de pesca celebrados pela UE, só três (com a Guiné-
Bissau, a Mauritânia e Marrocos) permitem o acesso a pescarias mistas.

Para além da recomendação sobre a celebração do protocolo de pesca,
os eurodeputados aprovaram um relatório com várias sugestões que se
espera que a Comissão Europeia venha a ter em conta durante o
período de vigência deste protocolo e numa eventual futura negociação



do mesmo.

Protocolo de pesca com Cabo Verde

O protocolo de pesca com Cabo Verde permite que 71 navios de
Espanha, França e Portugal pesquem atum e outras espécies nas águas
cabo-verdianas. Até finais de 2018, nove embarcações portuguesas
(sete palangreiros de superfície e dois atuneiros com canas) vão poder
pescar nestas águas.

O protocolo tem uma validade de quatro anos, sendo já aplicado a título
provisório desde 23 de dezembro de 2014.

As possibilidades de pesca são repartidas por 28 atuneiros cercadores
(os mesmos que no anterior protocolo de 2011-2014), 30 palangreiros de
superfície (anteriormente 35) e 13 atuneiros com canas (11 no anterior).

O valor estimado do protocolo para os quatro anos é de 3.300.000 euros.
Este montante compreende 1.050.000 euros como compensação
financeira para o acesso aos recursos (550.000 euros nos dois primeiros
anos e 500.000 nos dois anos seguintes); 1.050.000 euros como apoio
ao desenvolvimento da política setorial das pescas de Cabo Verde; e
1.200.000 euros para o pagamento das taxas devidas pelos armadores.

O protocolo prevê ainda um mecanismo de acompanhamento para as
capturas de tubarões. Se essas capturas excederem o limiar de 30% da
tonelagem de referência, o acompanhamento deverá ser reforçado. Se
excederem o limiar de 40%, deverão ser adotadas medidas de gestão
suplementares. Os tubarões representaram 83% das capturas efetuadas
pelos palangreiros da UE em Cabo Verde em 2011-2012.

Os eurodeputados aprovaram, em paralelo, um relatório onde expõem as
suas preocupações sobre as capturas acessórias de tubarões nas águas
cabo-verdianas e em que fazem sugestões para melhorar a troca de
dados e as avaliações dos protocolos.

Protocolo de pesca com Madagáscar

O novo protocolo de pesca do atum entre a UE e Madagáscar, aplicado
provisoriamente desde 1 de janeiro, tem uma duração de quatro anos e
inclui oportunidades de pesca para 94 embarcações (40 de cerco e 54
palangreiros de diversas dimensões) de Espanha, França, Itália e
Portugal.

A UE irá financiar o sector pesqueiro de Madagáscar em cerca de 700
mil euros anuais, a que acresce uma contrapartida geral no valor de
cerca de 866.250 euros nos dois primeiros anos de vigência do protocolo
e de 787.500 nos dois últimos anos. No total, o acordo prevê a
contrapartida de 6.107.500 euros da UE para Madagáscar durante os
quatro anos.
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