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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O atual acordo de parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e a República Gabonesa 
(a seguir designado «Acordo de Parceria») foi assinado em 4 de junho de 2007 e entrou em 
vigor em 11 de junho de 2007 por um período de seis anos, renovado por recondução tácita e 
ainda em vigor.

O anterior protocolo de aplicação, com a duração de três anos, que fixava as possibilidades de 
pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria, entrou em vigor em 24 de 
julho de 2013 e expirou em 23 de julho de 2016. 

Em 10 de fevereiro de 2021, os negociadores rubricaram um novo protocolo que fixa as 
possibilidades de pesca e a contrapartida financeira.

O novo protocolo abrange um período de cinco anos (2021-2026) a partir da data da sua 
aplicação provisória. O referido protocolo abrange um período de cinco anos a partir da data 
de início da sua aplicação provisória, fixada no artigo 24.º, a saber, a data de assinatura por 
ambas as partes.

O principal objetivo consiste em que o novo protocolo constitua um quadro atualizado que 
tenha em conta as prioridades da política comum das pescas reformada e a sua dimensão 
externa, com vista a prosseguir e reforçar a parceria estratégica no domínio da pesca entre a 
União Europeia e a República Gabonesa.

A finalidade do protocolo é proporcionar aos navios da União Europeia possibilidades de pesca 
na zona de pesca do Gabão, no respeito dos melhores pareceres científicos e das resoluções e 
recomendações da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico 
(CICTA) e nos limites do excedente disponível. A posição da Comissão baseou-se, em parte, 
nos resultados de uma avaliação do protocolo anterior (2013-2016) e numa avaliação prospetiva 
da oportunidade de celebração de um novo protocolo, ambas realizadas por peritos externos. 

Pretende-se igualmente reforçar a cooperação entre a União Europeia e a República Gabonesa, 
a fim de promover uma política das pescas sustentável e a exploração responsável dos recursos 
haliêuticos na zona de pesca do Gabão e no oceano Atlântico, no interesse de ambas as partes. 
Esta cooperação contribuirá ainda para promover condições de trabalho dignas no setor das 
pescas.

O novo protocolo prevê possibilidades de pesca para as seguintes categorias:
- 27 atuneiros cercadores com rede de cerco com retenida;
- 6 atuneiros com canas;
- navios de apoio, em conformidade com as resoluções pertinentes da CICTA e nos 

limites estabelecidos pela legislação gabonesa;
- 4 arrastões, no âmbito de uma possível pesca de crustáceos de profundidade, sob reserva 

de autorização com base nos resultados das campanhas exploratórias.

A contribuição financeira anual da União Europeia é de 2 600 000 EUR e tem por base:
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a) um montante anual para o acesso aos recursos haliêuticos na zona de pesca do Gabão, 
no valor de 1 600 000 EUR, equivalente a uma tonelagem de referência de 
32 000 toneladas por ano para espécies altamente migratórias;

b) o apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas do Gabão, no valor de 1 
000 000 EUR por ano. Este apoio coaduna-se com os objetivos do plano estratégico de 
pescas do Gabão. Os montantes anuais das dotações de autorização e de pagamento são 
estabelecidos no âmbito do processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva 
para os protocolos que não entraram em vigor no início do ano.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a recomendar a aprovação da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do 
Protocolo de Aplicação (2021-2026) do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a 
República Gabonesa e a Comunidade Europeia.
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