
RR\1215376PT.docx PE648.263v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Documento de sessão

A9-0185/2020

8.10.2020

***
RECOMENDAÇÃO
sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da 
União, do Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República das Seicheles e do seu protocolo de aplicação 
(2020-2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

Comissão das Pescas

Relatora: Caroline Roose



PE648.263v02-00 2/16 RR\1215376PT.docx

PT

PR_NLE-AP_Agreement

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 relativa à celebração, em nome da União, do 
Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a 
República das Seicheles e do seu protocolo de aplicação (2020-2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (05243/2020),

– Tendo em conta o projeto de Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre 
a União Europeia e a República das Seicheles e o seu protocolo de aplicação 
(2020-2026) (05246/2020),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.°, n.° 2, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v) e do 
artigo 218.°, n.° 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(C9-0073/2020),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ...1, sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Orçamentos,

– Tendo em conta a carta da Comissão do Desenvolvimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A9-0185/2020),

1. Aprova a celebração do acordo e do protocolo;

2. 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 das 
Seicheles.

1 Textos Aprovados, P9_TA(0000)0000.



PE648.263v02-00 6/16 RR\1215376PT.docx

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A União Europeia assinou um novo acordo de parceria no domínio da pesca sustentável 
(APPS) com a República das Seicheles, assim como um protocolo de aplicação do mesmo, 
para um período de seis anos (2020-2026). O acordo precedente entre a UE e as Seicheles, 
que foi assinado e entrou em vigor em 2007, foi tacitamente renovado até ao presente. O 
último protocolo de aplicação abrangeu um período de seis anos, de janeiro de 2014 a janeiro 
de 2020. 

O Acordo define as normas que regem o acesso dos navios de pesca da União às águas das 
Seicheles. Em troca de direitos de pesca, a UE presta apoio financeiro e técnico às Seicheles. 
A União Europeia e as Seicheles chegaram também a acordo sobre um conjunto de 
mecanismos e normas destinados a promover a pesca sustentável, nomeadamente um melhor 
controlo das pescas, da recolha de dados, da luta contra a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (INN) e ainda a cooperação no âmbito das organizações regionais de gestão 
das pescas a que pertencem a UE e as Seicheles.

Do ponto de vista financeiro, o acordo UE-Seicheles é o quinto mais importante acordo de 
pesca da UE e o mais significativo no Oceano Índico.

Conteúdo do acordo e do protocolo

Em conformidade com as prioridades da política comum das pescas a partir de 2014 e com as 
regras relativas aos APPS, o novo acordo e o protocolo que o acompanha realçam a 
necessidade de respeitar os princípios da sustentabilidade e de pescar apenas o excedente 
calculado com base nos melhores pareceres científicos disponíveis.

Possibilidades de pesca

O acordo entre a UE e as Seicheles é um acordo de pesca de atum, que concede direitos de 
pesca aos navios europeus que capturam principalmente as diferentes espécies de atum 
presentes nas águas das Seicheles.

O novo protocolo prevê possibilidades de pesca para 40 atuneiros cercadores com rede de 
cerco com retenida (estável comparativamente ao protocolo anterior), oito palangreiros de 
superfície (dois navios suplementares comparativamente ao protocolo anterior) e navios de 
apoio, em conformidade com as resoluções pertinentes da IOTC (Comissão do Atum do 
Oceano Índico).

De acordo com a avaliação de impacto ex post/ ex ante do acordo UE-Seicheles, a taxa de 
utilização média do acordo foi de 69 % para os cercadores e de 7 % para os palangreiros de 
superfície.
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Apoio financeiro

A contrapartida financeira da União Europeia é de 5,3 milhões de euros por ano. Deste 
montante, 2,5 milhões de euros destinam-se ao acesso aos recursos haliêuticos e 2,8 milhões 
de euros ao apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas das Seicheles.

O acordo prevê que o apoio setorial contenha medidas destinadas ao apoio e à gestão das 
pescas, incluindo a pesca artesanal e a aquicultura, à gestão sanitária e da qualidade, ao 
acompanhamento, ao controlo e à vigilância das pescas, ao combate da pesca INN, à 
promoção das capacidades científicas, nomeadamente no que diz respeito aos dados sobre as 
capturas, e ao reforço das infraestruturas.

Os navios que pescam ao abrigo deste acordo devem pagar uma taxa de 80 euros por tonelada 
de peixe capturado nos primeiros dois anos do protocolo e de 85 euros nos quatro anos 
seguintes. Calcula-se que esta contribuição dos armadores ascenderá a 26,4 milhões de euros 
ao longo dos seis anos de duração do protocolo.

Setor das pescas e recursos nas Seicheles e no Oceano Índico

O setor das pescas das Seicheles é particularmente desenvolvido. Representa uma parte 
significativa da economia das Seicheles e praticamente 90 % das suas exportações, 
desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar das Seicheles. Uma das 
particularidades do setor das pescas das Seicheles é que também captura espécies migratórias, 
como o atum, capturadas pelos navios europeus.

As zonas de pesca das Seicheles são ricas em biomassa. São atravessadas pelas rotas 
migratórias de grandes espécies pelágicas, como o gaiado (listao), o atum-albacora e o 
atum-patudo. Embora as avaliações das unidades populacionais no Oceano Índico efetuadas 
pela IOTC concluam que as unidades populacionais de gaiado e de atum-patudo se encontrem 
em bom estado, foram atingidos há vários anos os níveis de alerta para o atum-albacora, que é 
objeto de sobrepesca.

Em 2015, a Comissão Científica da IOTC recomendou uma redução de 20 % das capturas de 
atum-albacora. Esta recomendação, renovada em 2018, não foi aplicada. 

O setor das pescas, também através da frota estrangeira, é ainda uma importante fonte de 
emprego nas Seicheles, nomeadamente devido à contratação de tripulação e à indústria de 
transformação.

Conclusão e recomendações

O acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União Europeia e a República 
das Seicheles deve assegurar que a frota europeia autorizada a pescar nas águas das Seicheles 
cumpra os objetivos de sustentabilidade e proteção do ambiente e não tenha um impacto 
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negativo na biodiversidade marinha. Isto significa que os navios europeus só podem pescar o 
excedente, calculado com base nos melhores pareceres científicos disponíveis. É fundamental 
que o acordo seja compatível com as medidas de conservação e gestão estabelecidas, em 
especial pela IOTC, e contribua para a aplicação das mesmas. Assim, congratula-se com o 
facto de ambas as partes quererem reforçar a sua cooperação com a IOTC.

O acordo promove igualmente o reforço da cooperação económica, financeira, técnica e 
científica entre a UE e as Seicheles, que deve manifestar-se, nomeadamente, no objetivo de 
consecução de uma pesca sustentável e de uma exploração sensata dos recursos haliêuticos.

Tendo em conta a taxa de utilização do acordo e a situação de determinadas unidades 
populacionais, é lamentável que o número de navios autorizados não tenha sido reduzido. 
Sem uma redução poderá assistir-se a um aumento da capacidade de pesca na região, com 
consequências desastrosas. Por outro lado, a Comissão deve promover a adoção de novas 
medidas de conservação do atum-albacora.

É necessário melhorar a seletividade com o objetivo de limitar consideravelmente as capturas 
acessórias e as capturas de juvenis. É positivo que o acordo tenha em conta as medidas da 
IOTC destinadas a limitar o número de embarcações de apoio e de dispositivos de 
concentração de peixes (DCP), mas não será suficiente para, por si só, limitar o impacto 
negativo dos DCP nos recursos haliêuticos e na poluição marinha. É necessária uma ação 
firme para reduzir o número de DCP e de navios de apoio.

Dispor de dados fiáveis e exatos é uma condição prévia essencial para uma gestão sustentável 
das pescas. Por conseguinte, é importante que o acordo contribua para melhorar a recolha, a 
partilha e o tratamento de dados, nomeadamente os dados relativos às capturas e às unidades 
populacionais. O acompanhamento e o controlo das pescas são fundamentais para garantir a 
aplicação das normas vigentes. Nesta perspetiva, a possibilidade introduzida pelo acordo 
UE-Seicheles de realizar inspeções conjuntas aos navios europeus constitui um avanço muito 
positivo. O compromisso das Seicheles, contemplado no acordo, de publicar todos os acordos 
e licenças de pesca concedidos aos navios não seichelenses, bem como a cláusula que garante 
que os outros navios estrangeiros não beneficiam de condições mais favoráveis do que as 
aplicadas aos navios europeus, também podem permitir reforçar as normas para toda a frota 
estrangeira presente nas águas das Seicheles. É importante que uma parte significativa do 
apoio setorial previsto no acordo seja orientada para o reforço das capacidades das Seicheles 
em matéria de controlo e de luta contra a pesca INN.

O acordo deve igualmente beneficiar o setor das pescas das Seicheles, em especial a sua 
componente artesanal. O apoio setorial deve ter um objetivo mais específico e financiar 
apenas as medidas que contribuam para o desenvolvimento da pesca local, para uma boa 
gestão das pescas e para o reforço do acompanhamento, do controlo e da vigilância. Deve ser 
dada especial atenção ao reforço da formação dos marinheiros seichelenses, em especial no 
que se refere aos aspetos da segurança a bordo. A publicação de listas completas de projetos 
financiados através do apoio setorial e as visitas de observadores a esses projetos seriam um 
passo importante na via de uma maior transparência e confiança. Seria conveniente que o 
setor das pescas das Seicheles, em toda a sua diversidade, pudesse participar nas negociações 
relativas ao acordo, tanto no que respeita às possibilidades de pesca como no que respeita ao 
apoio setorial.
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Por último, a relatora insiste em que o Parlamento deve ser imediata e plenamente informado, 
em todas as fases, dos procedimentos relativos ao acordo, ao respetivo Protocolo e, se for o 
caso, à sua renovação. A relatora gostaria ainda de recordar que o recurso quase sistemático à 
aplicação provisória de acordos internacionais antes de o Parlamento poder dar a sua 
aprovação é contrária aos princípios do Acordo Interinstitucional sobre «Legislar Melhor» e 
prejudica a qualidade democrática da UE no seu conjunto.
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6.5.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

dirigido à Comissão das Pescas

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo 
de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República das 
Seicheles e do seu Protocolo de Aplicação (2020–2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

Relator de parecer: Lefteris Christoforou

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável1 entre a União Europeia (a seguir 
designada «União») e a República das Seicheles entrou em vigor em 2 de novembro de 2007. 
O protocolo de aplicação de 6 anos2 entrou em vigor em 18 de janeiro de 2014 e expirou em 17 
de janeiro de 2020. A Comissão conduziu as negociações com o Governo da República das 
Seicheles para a celebração de um novo acordo e do respetivo protocolo de aplicação, tendo 
ambos sido rubricados em 22 de outubro de 2019.

A negociação de um novo Acordo com a República das Seicheles inscreve-se no quadro da 
ação externa da União para com os países de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) e tem 
especialmente em consideração os objetivos da União respeitantes aos princípios democráticos 
e aos direitos humanos. O novo acordo tem em conta as prioridades da política comum das 
pescas reformada3. 

O novo protocolo proporciona possibilidades de pesca aos navios da União na zona de pesca 
das Seicheles, com base nos melhores pareceres científicos disponíveis e na sequência das 
recomendações da Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC). O objetivo consiste em 
permitir que a União e a República das Seicheles colaborem mais estreitamente na promoção 
da exploração responsável dos recursos haliêuticos na zona de pesca da República das Seicheles 
e no Oceano Índico e contribuir para a promoção de condições de trabalho dignas nas atividades 
de pesca.

O novo protocolo tem em conta os resultados de uma avaliação do acordo e do protocolo 
anteriores (2014–2020) e de uma avaliação prospetiva da oportunidade da celebração de um 
novo acordo e de um novo protocolo, ambas realizadas por peritos externos. 

O protocolo prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias:

1 JO C 290 de 20.10.2006, p. 2.
2 JO C 4 de 9.01.2014, p. 3.
3 JO L 354 de 28.12.2013, p.22.
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a) 40 atuneiros cercadores com rede de cerco com retenida, 

b) 8 palangreiros de superfície, 

c) navios de apoio em conformidade com as resoluções pertinentes da IOTC. 

O protocolo abrange um período de seis anos a contar da data de início da aplicação provisória, 
ou seja, da data da sua assinatura.

A contrapartida financeira anual da União é de 5 300 000 EUR e tem por base:

a)  Um montante anual de 2 500 000 EUR para o acesso aos recursos haliêuticos na zona de 
pesca das Seicheles, equivalente a uma tonelagem de referência de 50 000 toneladas por 
ano para espécies altamente migradoras;

b) Um montante anual de 2 800 000 EUR para o apoio do desenvolvimento da política setorial 
das pescas das Seicheles. Este apoio coaduna-se com os objetivos do plano global de pescas 
das Seicheles.

Os montantes anuais das autorizações e dos pagamentos são estabelecidos no âmbito do 
processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva para os protocolos que não entraram 
em vigor no início do ano4.

O novo acordo cria uma comissão mista incumbida do acompanhamento da aplicação do acordo 
e do seu protocolo de aplicação. A Comissão será autorizada a aprovar, em nome da União, 
alterações ao protocolo a adotar pela comissão mista instituída no âmbito do acordo. 

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a recomendar ao Parlamento que dê a sua aprovação ao projeto de decisão do Conselho 
relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca 
Sustentável entre a União Europeia e a República das Seicheles e do seu protocolo de aplicação 
(2020–2026).

4 Em conformidade com o acordo interinstitucional sobre a cooperação em matéria orçamental (JO C 373 
de 20.12.2013, p. 1).
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título O Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República das Seicheles e o seu protocolo de aplicação 
(2020–2026)

Referências 05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Comissão competente quanto ao fundo PECH

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

BUDG
9.3.2020

Relator(a) de parecer
       Data de designação
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28.1.2020

Exame em comissão 2.3.2020

Data de aprovação 4.5.2020
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Suplentes presentes no momento da 
votação final

Damian Boeselager, Petros Kokkalis



RR\1215376PT.docx 13/16 PE648.263v02-00

PT
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PARECER
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

Exmo. Sr. Deputado Pierre Karleskind
Presidente
Comissão das Pescas
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre o Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a 
União Europeia e a República das Seicheles e o seu protocolo de aplicação 
(2020-2026) (COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002(NLE))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Desenvolvimento foi incumbida de 
submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 12 de 
maio de 2020, a comissão decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a forma de carta.

A Comissão do Desenvolvimento examinou o assunto na sua reunião do dia 12 de maio de 
2020. Na mesma reunião, a comissão decidiu instar a Comissão das Pescas, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar.

Com os melhores cumprimentos,

Tomas Tobé



RR\1215376PT.docx 15/16 PE648.263v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO
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