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Relatório	da	Reunião	do	Grupo	de	Trabalho	Espécies	Bentónicas	VIII&IX	
Terça-feira,	30	de	outubro	de	2018	-	Cádis	
	
Após	 uma	 apresentação	 em	 vídeo	 sobre	 as	 pescas	 do	 Golfo	 de	 Cádis,	 onde	 decorre	 a	
reunião,	o	relatório	da	reunião	anterior	bem	como	a	ordem	do	dia	foram	validados	pelos	
Membros	do	Grupo	de	Trabalho.		
A	 reunião	 decorreu	 em	 três	 fases:	 Apresentação	 relativa	 ao	 esturjão	 europeu	 e	 à	 sua	
preservação,	 debate	 unidade	 populacional	 por	 unidade	 populacional	 relativo	 às	
possibilidades	 de	 pesca	 para	 2019	 e,	 por	 fim,	 debate	 relativo	 à	 renovação	 do	
Regulamento	Controlo.		
	
Esturjão	Europeu	
	
Jérémie	Souben	(CNPMEM)	procedeu	a	uma	apresentação,	recordando	a	situação	atual:	
As	 populações	 mundiais	 de	 esturjões	 estão	 ameaçadas	 de	 extinção,	 subsistindo	
atualmente	 apenas	 uma	 população	 de	 esturjões.	 O	 esturjão	 europeu	 é	 uma	 espécie	
protegida,	 cuja	 pesca	 é	 proibida.	 Jérémie	 lembrou	 as	 medidas	 a	 tomar	 em	 caso	 de	
captura,	 nomeadamente,	 a	 necessidade	 de	 soltar	 os	 indivíduos.	 Jérémie	 ainda	
apresentou	as	medidas	de	comunicação	implementadas	relativamente	a	este	assunto.		
Raul	 do	WWF	 congratulou	 a	 iniciativa,	 realçando	que	o	problema	não	 se	devia	 a	 uma	
sobrepesca	mas	sim	a	uma	gestão	 incorreta	das	bacias	(barragens…).	De	 facto,	Nicolas	
Michelet	 (CNPMEM)	 referiu	 a	 existência	 de	 outra	população	no	Guadalquivir	 antes	da	
construção	de	uma	barragem.		
	
Possibilidades	de	Pesca	2019:	
	
Os	representantes	das	ONGs	questionaram	a	utilidade	deste	exercício,	tendo	em	conta	o	
calendário	comunitário.	Foi	então	especificado	que	este	trabalho	era	um	dos	exercícios	
habituais	do	CC	Sul,	sendo	este	requerido	pela	Comissão	Europeia.		
Para	além	disso,	 foram	emitidos	comentários	de	ordem	geral,	designadamente	sobre	a	
implementação	 da	 Obrigação	 de	 Desembarque	 que,	 segundo	 David	 Milly	 (Pêcheurs	
d’Aquitaine)	 vai	 complexificar	 fortemente	 a	 compreensão	 das	 propostas	 da	 Comissão,	
pelo	que	pede	um	esforço	de	pedagogia.		
	
Cada	 unidade	 populacional	 foi	 passada	 em	 revista	 e	 o	 secretariado	 apresentou	 as	
contribuições	recebidas,	apelando	a	mais	comentários	(Ver	Anexo).				
Os	membros	poderão	enviar	contribuições	livres	ao	secretariado,	especialmente	no	caso	
das	 unidades	 populacionais	 com	 pareceres	 científicos	 ainda	 indisponíveis	 no	 dia	 da	
reunião.	 Será	 redigido	 um	 parecer	 para	 validação	 do	 ComEx	 no	 final	 do	 mês	 de	
novembro.		
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Regulamento	Controlo	
	
Torcuato	Teixeira	e	Tomas	Fajardo	informaram	os	membros	que	uma	reunião	sobre	este	
assunto	tinha	tido	lugar	na	Corunha,	no	seguimento	da	qual,	o	documento	redigido	seria	
transmitido	ao	secretariado.	Nicolas	 (CNPMEM)	 também	anunciou	que	o	setor	 francês	
estava	a	preparar	um	documento	sobre	o	assunto,	sendo	este	brevemente	 transmitido	
ao	secretariado.	
	
Vários	membros	contribuíram	com	pontos	mais	específicos:	
	

- Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne):		
Art.	 60:	 Desejo	 de	 manter	 as	 disposições	 vigentes	 no	 respeitante	 aos	
planos	de	amostragem	e	de	controlo	entre	países.	
Art.	 25:	 É	 da	 competência	 dos	 Estados	 Membros	 optarem	 ou	 não	 por	
instalar	câmaras	a	bordo.		
Art.	55:	Reiterar	o	pedido	de	interdição,	para	a	pesca	recreativa,	de	utilizar	
artes	passivas.	
	

- Raul	Garcia	(WWF):	É	importante	harmonizar	o	controlo	bem	como	as	sanções	à	
escala	 comunitária,	 numa	 base	 comum.	 A	 "caixa	 verde"	 é	 um	 elemento	
interessante,	que	já	deu	provas	de	eficácia	na	Andaluzia,	não	sendo	incompatível	
com	os	navios	de	pequenas	dimensões.		

	
- Sergio	 Lopez	 (OP	 Lugo):	 Requer	 a	 presença	 da	 Comissão	 aquando	 de	 uma	

próxima	reunião,	com	vista	à	apresentação	dos	progressos	do	dossiê.		
	

- David	 Milly	 (Pêcheurs	 d’Aquitaine):	 É	 importante	 levar	 em	 consideração	 a	
comercialização	dos	produtos:	O	regulamento	não	deve	ser	um	entrave	à	venda,	
independentemente	da	sua	forma.		
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ANEXO:	Documento	de	trabalho	completado	relativo	às	Possibilidades	de	Pesca	para	2019		

	

STOCKS	
Contribuições	recebidas	pelo	secretariado	
Aportes	recibidos	por	la	secretaría.	
Contributions	reçues	par	le	secrétariat		

Comentários	na	reunião	
Comentarios	en	la	reunión	
Commentaires	lors	de	la	réunion	

	
Areeiro	VIIIabde	
Gallo	VIIIabde		
Cardine	VIIIabde	
	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019	
											Seguimiento	de	la	recomendación	del	CIEM	para	2019	
										Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	

Manter	a	flexibilidade	interzonal	entre	
VII	e	VIIIabde	(25%)	

	
Areeiro	VIIIc&IXa	
Gallo	VIIIc&IXa	
Cardine	VIIIc&IXa	
	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019	
										Seguimiento	de	la	recomendación	del	CIEM	para	2019	
									Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	
	

Nada	a	assinalar	

	
Tamboril	VIIIabde		
Rape	VIIIabde	
Baudroies	VIIIabde	
	

TAC	2019	=	TAC	2018	+	rejets	//Reclassification	du	stock	de	baudroies	en	stock	analytique//	
Flexibilité	interzonale	entre	VII	et	VIII	à	10%	
									TAC	2019=TAC	2018+Descartes	//	Reclasificación	del	stock	de	rape	en	stock	analítico	//	
Flexibilidad	interzona	entre	VII	y	VIII	al	10%	
								TAC	2019	=	TAC	2018+	rejeições	//	Reclassificação	do	stock	de	tamboril	em	stock	
analítico	//	Flexibilidade	interzonal	entre	VII	e	VIII	em	10%	

Nada	a	assinalar	

	
Tamboril	VIIIc&IXa	
Rape	VIIIc&IXa	
Baudroies	VIIIc&IXa	
	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019	
									Seguimiento	de	la	recomendación	del	CIEM	para	2019	
								Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	
	

Nada	a	assinalar	

	
Lagostim	VIIIabde	
Cigala	VIIIabde	
Langoustine	VIIIabde	
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Lagostim	VIIIc	
Cigala	VIIIc	
Langoustine	VIIIc	
	

Réouverture	de	la	pêcherie	au	vu	des	résultats	des	campagnes	scientifiques	et	des	données	
fournies	par	le	secteur.		
									Re	abertura	de	la	pesquería	dados	los	resultados	de	las	campanas	científicas	y	los	datos	
dados	por	el	sector	
										Reabertura	da	pescaria	face	aos	resultados	das	campanhas	cientificas	e	aos	dados	
fornecidos	pelo	setor.	

Torcuato	Teixeira	vai	enviar	ao	
secretariado	o	estudo	científico	a	
apoiar	este	ponto.		

	
Lagostim	IXa	
Cigala	IXa	
Langoustine	IXa	
	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019	
										Seguimiento	de	la	recomendación	del	CIEM	para	2019	
									Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	
	

Quantidade	insuficiente,	tendo	em	
conta	a	forte	população		

	
Pescada	VIIIabde	
Merluza	VIIIabde	
Merlu	VIIIabde	
	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019,	ou	augmentation	plus	modérée	du	TAC		
										Seguimiento	de	la	recomendación	del	CIEM	para	2019	o	aumento	moderado	del	TAC	
									Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	ou	aumento	moderado	do	TAC	
	

Nada	a	assinalar	

	
Pescada	VIIIc	&	IXa	
Merluza	VIIIc	&	IXa	
Merlu	VIIIc	&	IXa	
	

TAC	2019	=	TAC	2018	:	une	diminution	de	11%	est	trop	importante	au	vu	des	enjeux	sociaux	
et	économiques	de	cette	pêcherie	et	du	fort	impact	déjà	engendré	par	la	mise	en	place	de	
l’obligation	de	débarquement.		
										TAC	2019=	TAC	2018	:	una	disminución	del	11%	es	demasiado	importante	dados	los	
retos	sociales	y	económico	de	esta	pesquería	y	el	fuerte	impacto	ya	implicado	por	la	
instauración	de	la	obligación	de	desembarque.	
										TAC	2019=TAC	2018:	uma	diminuição	de	11%	é	demasiado	importante	face	aos	
desafios	sociais	e	económicos	desta	pescaria	e	ao	forte	impacto	já	originado	pela	
instauração	da	Obrigação	de	desembarque.	
	

Miren	(OPEGUI)	e	Sergio	(OP	Lugo)	
insistiram	na	importância	da	pescaria	
e	no	risco	de	encerramento	
prematuro	no	caso	de	a	diminuição	
proposta	ser	aplicada.		
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Linguado	VIIIab	
Lenguado	VIIIab	
Sole	VIIIab	
	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019	et	suivi	du	Plan	de	gestion	Sole	du	golfe	de	Gascogne	
Actualisation	des	règles	de	contrôle	d’exploitation	du	plan	de	gestion.		
											Seguimiento	de	la	recomendación	del	CIEM	para	2019	y	seguimiento	del	plan	de	
gestión	Lenguado	para	el	Golfo	de	Vizcaya.	
Actualización	de	las	reglas	de	control	de	explotación	del	plan	de	gestión	
												Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	e	seguimento	do	plano	de	gestão	
linguado	para	o	Golfo	da	Biscaia.		
Atualização	das	regras	de	controlo	de	exploração	do	plano	de	gestão.	
	

Jean-Marie	Robert	insistiu	no	facto	
de	o	setor	apelar	a	uma	maior	
visibilidade,	nomeadamente	através	
de	medidas	plurianuais.	

	
Badejo	VIIIabde	
Bacaladilla	VIIIabde	
Merlan	VIIIabde	
	

TAC	2019	=	TAC	2015	+	Rejets.		
L’application	du	principe	de	précaution	sur	les	DLS,	n’est	pas	forcément	en	cohérence	avec	
l’état	du	stock.		
													TAC	2019=	TAC	2015	+	Descartes	–	la	aplicación	del	principio	de	precaución	sobre	los	
DLS	no	es	coherente	con	el	estado	del	stock.	
														TAC	2019	=	TAC	2015	+	rejeições	–	A	aplicação	do	princípio	de	precaução	sobre	os	
DLS	não	e	coerente	com	o	estado	do	stock	

Nada	a	assinalar	

	
Juliana	VIIIabde	
Abadejo	VIIIabde	
Lieu	jaune	VIIIabde	
	

Statu	quo	+	Rejets		-	Renforcement	de	l’encadrement	de	la	pêche	récréative	
														Statu	Quo	+	descartes	–	reforzamiento	del	marco	de	la	pesca	recreativa	
													Statu	quo	+	rejeições	–	reforço	do	enquadramento	da	pesca	recreativa	

Oscar	gostaria	que	a	proposta	
relativa	à	pesca	recreativa	não	fosse	
incluída	no	parecer,	o	que	os	
restantes	membros	validaram.		

	
Raias	VIII&IX	
Rayas	VIII&IX	
Raies	VIII&IX	

Suivi	de	l’avis	du	CIEM	pour	2019	
													Seguimiento	de	la	recomendação	del	CIEM	para	2019	
													Seguimento	da	recomendação	do	CIEM	para	2019	
	
	

	Especificar	para	os	diferentes	tipos	
de	raias,	se	necessário.		
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Sarda	
Caballa	
Maquereau	
	

La	diminution	du	Tac	est	trop	importante,	l’industrie	ne	peut	l’accepter.	Il	est	nécessaire	
d’améliorer	la	méthode	d’estimation	et	de	vérifier	les	données	utilisées	pour	l’avis	2019.	En	
attendant	il	faudrait	se	baser	sur	les	estimations	de	2018.			
														La	disminución	del	TAC	es	demasiado	importante,	la	industria	no	lo	puede	aceptar.	
Es	necesario	mejorar	el	método	de	estimación	y	averiguar	los	datos	utilizados	para	la	
recomendación	2019.	A	la	espera	de	esto,	hay	que	basarse	en	las	estimaciones	de	2018	
														A	diminuição	do	TAC	é	demasiado	importante,	a	indústria	não	pode	aceitar.	É	
necessário	melhorar	o	método	de	estimativa	e	verificar	os	dados	utilizados	para	a	
recomendação	2019.	Nessa	expetativa,	convém	basear-se	nas	estimativas	de	2018.	

Aurelio,	Miren	e	Sergio	mostraram-
se	surpreendidos	com	o	parecer	do	
CIEM,	face	à	forte	presença	da	
espécie	e	às	boas	capturas	
realizadas.	Requerem	a	manutenção	
do	TAC	2018	para	2019.	

	
Solha	VIII	
Solla	VIII	
Plie	VIII	
	

Soutien	du	Statut	Quo	+	rejets	
													Apoyo	al	Statut	Quo+	Descartes	
													Apoio	ao	Statu	Quo	+	rejeições	

Nada	a	assinalar	

	
Robalo	VIIIab	
Lubina	VIIIab	
Bar	VIIIab	
	

	

Parecer	a	ser	disponibilizado	no	dia	
seguinte.		

	


