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Terâ lugar em Dakr, nos prdximos dias I a 3 de agosto, a terceira roada de negociaçôes entre asdelegaçôes da RepÉblica da Guiné-Bissau e oa neprnruca do senegal sobre o Acordo de Gestâo eCooperaçâo sobre a Zona Maritima ds Exploraçâo Cormum-

Das Negociaçôæ enteriorç.

o processo foi iniciado em Dakar em Dezembro de 2015, com uma reuniâCI entre as comissôesNacionais da Guin&Bissau e do senegal, durante a qual rorÀ acertadas as modalidades de acçâo, anecessidade de avaliaçâo do fimcionanento da fuÊncia de Gestiio o cooperaçâo (AGC) e demaisprocedimentos inerentes ao inieio do processo de negociaçOes.

As negociaçôes entre as parteq coüfiada às delegaçôes técnicas, tiveram inicio em 2016, com duasrondas negociais entre a§ delegaçôes técrricas, otuJo ,gsoaJo para breve a pr6xima ronda negocial.As duas primeiras rondas ti"e-ram l"g.r "* Bissau- em fevereiro de 2016 e mirrço de 2017respectivamente.

A primeirarondanegocialteve nasuaagendaaorganiæçâo dostrahlhoq anâlisedorelatorio daAGCe definiçâo de um roteiro parâ âs n*g*üçô"".
A segunda ronda negocial teve na sua agenda a discussâo da proposta de revisâo do Acordo de 1gg3,da iniciativa da GuinêBissau' A debfaçao guineense ,pro*too sesta ronda negocial a segundapropsta de revisâo que incide essencialmente sobre o protocoro de lgg5 relativo-à organizaçâo efirncionamento da AGC' §endo a proposta entrregue à parte seregalesa apenas no decunso da segunda

ilffiffiftfl'fffi* roi adiada para a prôxima *d* Ü* ;;;;* ** as negociaçôes

A prôxima rooda negocial, enfte as delegaçôes técnicas da GuinâBissau e o senega! senâ a continuaçâoda segunda e deverÉ ter no centro da-agenda as duas propostas de reyisâo apresenhdas pela parteguineease. r,rvlryÙ',

rlo ltlandato da comirs§âo Naciopal e dos assnntoc que estiio nâ mesa de negocinçôes.
o Acordo de Ge§tâo e cooperaçâo sobre a zona Marftima de Exploraçâo comum entre a Repüblica daGuine-Bi§§au e a Republica do senegal foi assinado eur 14 oe ri*uuro de Ig93, ap6s as sentenças deTribunais rnternaci'onais de 31 ae;utho de 1989 e 12 novembro de lgg1 rclativas ao contencioso bilateralsobre as fronteiras maritimas herdadâs do regime coronial.

Ïranscorridos 20 anos da sua implementaçâo a parte guineense decidiu proceder à denûncia do Acordose dos respetivos Protoeolo de apticaçâo 
"o* 

ou seguintes objetivo* i) evihr a renovaçâo automâtica dosAcordog em caus4 por periodo rgual de 20 anos;ii) conviàar a p; senegalesa à *ma avaliaçâo geraldo periodo de 2d anos da 
"oop"*çaq com o proposito de identificm e corrigir os entraves à sua eficienta



implementaçâo; e iü) rever o quadm juridico da mamaritima de e4ploragâo conjunta, de fonna a
adequrâ-lo às evoluçôes registadas ao nivel do Direito Internacional e das ornras ciências do mæ, bem
como dos intereeses acfuais dos dois Estados ptrtes no Acordo.

A§sim, sob proposta do Governq os Acordos fomm denunciados , w. tg.t2a0ld por sua Excelência
Dr' José Mârio va1-Plsidente da Repirblica da GuinêBissatq e, em consequfoci4 foi criad4 pelo
Decreto Presi&pial N' l7t20l5 de 11 ds kzembro de 2015, a Comissâo Nacional de Avaliaçâo e
Renegociaçâo do Acodo de GesÉâio e Cooperaçâo entrs a RepûùIica da Guieé-Bissau e a Reprûblica do
Senegal-

De finais de Deænbro de 2015 a esta pate, a comissâo Nacional, que juntou representantes do
Governo, da Assernbleia Nacional Popular e da Presidência oa nepuuticq desenvolveu as swr§
actividades, criaado um secretariado tg"nico que reuniu competências r*lo*i, para apoio à comissâo
na§ suas actividâdes' acordardo mæiros de acçâo com o Senegal, solicitando *t"torio, à AGC para
efeitos de avalia@ dos vinte æos defiracionamento, elaborandoumaposi6onacional errrna estratégia
nacional parar!§ negociaçôeq epartbipando emrondasnegociais ahavés deumadelegaçâo tecnica.

Importa pnecisar que o mandato da comissâo Nacional ceirùa-sc na renegociaçâo do Acordo de lgg3 e
dos seus Prolocolos d9 ailrca1eo, que a parte guineense entende qus o seu regime é inequitdivo e, por
conseguinte, desfapon{vcl ao inbressc nacioqul

conhrimrenteàalgrrmas informaçôesveiculadasnaopiniâopübliæ, asnegociaçôesnâopendem sobre
uma nova delimitaçâo da§ û,onbiras maitimas e nem sobre as serteilçâs de tribunais intemacionais. Assentenças de tibunais inærnacionais decidiram sobre este asçunto e as fronteiras foram estabelecidasparciahente ao Acordo luso-frurcês de 1960, e a sentença do Tribural fubitral de lggg reconheceucomo vâlido e vinsulativo as pates- Embora seja necess,âria a delimitaçâo relativametrte àÆE nîo fazparte do mandato daâcht"l comissâo, podendo este exercicioacontecernuma outra etapa.

Neste propôsito' frita a avaliaçâo de 20 anos de implementaçâo do Acordo e tendo Êm ate§giio asevoluçôes do direito internacioural e de or.Éras ciêaoias do nar, bem eomo das informaçôes tecniffisrecolhidas' a comissâo entendeu ter retnido elemsntos pr* *auo* uma posigo nacional Ê umaesfuafégia nacional" e convidar a outraparte à mesa de negociaçôes-

A Comissâo rçgistou com aprcço o crescente interesse da sociedade guioeeuse em relaçâo asnegociaçôes de umnovo acordocom o §erregal, em curso. Âssim, entendeserneces*irio,respeitmdo aéticaeconfidencialidade pnd'pria das negociagôes, a promoçâo ae activioaoes que visam uiais e melhorinformar sobre o Âoordo de lgg3, ** uo*Ii*çao geral e razôes de den{rncia, o firncionamsrts da AGCe o procs§so negocial em curso- A presenûe nota informativa vai neste sentido- outras acçôes deinformaçâo segufuâo.

Iguahnente' a comissâq confume te,m acontecido no exercicio das suas atribuiçô§, estr[ disponivelpara receber contribtüos de instituçôes e de tecnicos versados na matéria para o efeito, a comissâopretende organizar sessôes paraapartilha e recolha de eventuais contribuiçôes técniæs-
Bissau,30 de jutho de 20lg

Embaix*dor


