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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que, num contexto de sobre-exploração dos recursos haliêuticos, a nova 
tonelagem de referência aumentou 60 % em relação ao protocolo atual; solicita, por 
conseguinte, um acompanhamento muito atento da situação das unidades populacionais, 
conferindo especial atenção aos tubarões pelágicos, cujo vulnerabilidade é salientada 
pelos cientistas;

2. Solicita à Comissão e a Cabo Verde que forneçam informações mais pormenorizadas 
sobre os efeitos cumulativos que os vários acordos de pesca na zona económica 
exclusiva em causa têm no recurso; 

3. Considera que, tendo em conta os muitos desafios com que Cabo Verde se defronta, o 
presente protocolo e a contrapartida financeira devem contribuir para as seguintes 
prioridades: 

– promover uma economia azul sustentável, apoiando a pesca artesanal local, a 
modernização das infraestruturas portuárias e a posição das mulheres, que 
desempenham um importante papel na comercialização e na transformação; 

– melhorar o conhecimento e a cooperação científica sobre esta região oceânica, 
permitindo que cientistas locais embarquem nos navios que operam nesta zona; 

– participar num contributo ambicioso da União Europeia e de Cabo Verde para a 
década internacional das ciências do oceano em prol do desenvolvimento 
sustentável; 

– reforçar o acompanhamento, o controlo e a vigilância das pescas, a fim de 
prevenir a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada;

– lutar contra a poluição, apoiando a recolha de plásticos pelos pescadores locais; 

4. Solicita transparência no que se refere à utilização do financiamento setorial da União 
Europeia, a fim de permitir um melhor acompanhamento; apela, por conseguinte, a uma 
cooperação mais estreita entre os vários serviços competentes da Comissão e propõe 
que a delegação da União em Cabo Verde possa contribuir para o seguimento deste 
protocolo; 

5. Recomenda que este acordo seja harmonizado com outros programas financiados por 
outros doadores, como o Banco Mundial.


