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Ata	da	reunião	do	Comité	Executivo	
Quarta-feira	26	de	junho	-	Bruxelas	
	
A	ata	da	reunião	anterior	e	a	ordem	do	dia	foram	validados	pelo	Comité	Executivo.		
	

1. Eleição	dos	três	Vice-presidentes	
	

De	acordo	com	os	estatutos,	cada	delegação	apresentou	o	seu	candidato:		
	

• Primeiro	vice-presidente	(Setor	Português):	Francisco	Portela	Rosa		
• Segundo	vice-presidente	(Setor	Francês):	Serge	Larzabal	
• Terceiro	vice-presidente	(Outros	grupos	de	interesse):	Javier	Lopez	

	
O	Comité	Executivo	apoiou	estas	propostas,	e	os	três	candidatos	estão,	portanto,	eleitos.		
	

2. Proposta	de	candidatura	para	a	presidência	
	
O	setor	espanhol	propôs	como	único	candidato,	Aurelio	Bilbao;	a	sua	candidatura	é	validada	
pelo	Comité	Executivo.		
	

3. Presidência	dos	grupos	de	trabalho		
	
Sempre	 seguindo	 as	 restrições	 feitas	 pelos	 estatutos,	 cada	 delegação	 propôs	 as	 suas	
candidaturas	para	a	presidência	dos	grupos	de	trabalho.		
	

• Grupos	8	e	9:	Serge	Larzabal	
• Grupo	Pelágico:	Enrique	Paz	
• Grupo	Tradicional:	Nicolas	Fernandez	Munoz	

	
No	 respeitante	 ao	 Grupo	 Insular,	 Gualberto	 Amaral	 (Federação	 das	 Pescas	 de	 Açores)	 e	
Pascale	Colson,	representante	da	Comissão	Europeia,	anunciaram	ambos	a	criação	oficial	do	
CC	 RUP	 a	 1	 de	 julho	 de	 2019.	 O	 Comité	 Executivo	 decidiu,	 portanto,	 que	 a	 supressão	 do	
Grupo	Insular	será	efetiva	a	partir	desta	data:	a	1	de	julho	de	2019.		
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 2/3	

4. Projetos	de	parecer	
	
• Atum	Voador	
	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	e	Miren	Garmendia	(OPEGUI)	apresentaram	
o	 projeto	 de	 parecer	 que	 coescreveram.	 Este	 projeto	 pretende	 ser	 o	 início	 de	 um	
trabalho	próximo	da	Comissão	Europeia	e	o	CC	Sud.		
	
Javier	 Lopez	 (OCEANA)	 pede	 que	 seja	 concedido	 um	 prazo	 suplementar	 às	 ONG	 de	
forma	a	que	possam	estudar	o	parecer	e	propor	modificações	se	necessário.	Com	efeito,	
as	ONG	não	tiveram	tempo	de	se	concertar	sobre	este	assunto,	e	pedem	desculpas	por	
isso.		
	
O	Comité	executivo	concede	um	prazo	de	8-10	dias	às	ONG	para	fazer	as	suas	propostas;	
se	 essas	modificações	 são	 consequentes,	 será	 feita	 uma	 consulta	 eletrónica	 ao	 Comité	
executivo	senão	o	parecer	é	validado	o	estado	presente.		
	
	
• Sardinha	Ibérica	
	
Jorge	Abrantes,	 representante	da	ANOPCERCO,	não	 aprova	 a	proposta	de	parecer	que	
segundo	 ele	 não	 leva	 em	 devida	 consideração	 corretamente	 a	 posição	 do	 setor.	 Ele	
propõe	 juntar	 um	 parágrafo	 indicando	 a	 confiança	 do	 CC	 Sud	 no	 plano	 de	 gestão	
proposto	 por	 Portugal	 e	 pela	 Espanha.	 Jorge	 Abrantes	 apresentou	 em	 pormenor	 os	
pontos	que	justificam	a	redação	de	um	parecer	em	particular	as	discordâncias	entre	os	
diferentes	relatórios	do	CIEM.	A	população	de	sardinha	não	está,	segundo	ele,	em	fraca	
produção,	 o	 que	 considera	 o	 último	 parecer	 em	 data	 do	 CIEM.	 Além	 disso,	 as	
recomendações	feitas	relativas	à	diversificação	das	atividades	de	frota	não	são,	segundo	
ele,	pertinentes.		
	
Javier	 Lopez	 (OCEANA)	 agradece	 os	 esforços	 feitos	 pela	 Espanha	 e	 por	 Portugal	 para	
melhor	 gerir	 esse	 stock,	mesmo	 se	os	 objetivos	 anunciados	 continuam,	 segundo	ele,	 a	
ser	muito	pouco	ambiciosos	(0,8Blim).	As	ONG	desejam	encontrar	um	compromisso.		
	
Ursula	Krampe,	 representante	da	Comissão	Europeia,	 lembrou	que	o	parecer	do	CIEM	
em	 questão	 era	 apenas	 uma	 resposta	 ao	 pedido	 de	 avaliação	 do	 plano	 de	 gestão	
proposta	pela	Espanha	e	por	Portugal	e	não	o	parecer	para	as	possibilidades	de	pesca	
2020.	Com	efeito,	será	publicado	no	outono	um	novo	parecer	para	as	possibilidades	de	
pesca.		
	
Manuel	Belmonte	 (Fed.	Andaluza	de	Cofradias	de	pescadores)	propõe	que,	dada	a	 sua	
importância	socioeconómica,	o	stock	de	sardinha	ibérica	seja	acompanhado	anualmente,	
de	forma	a	melhorar	a	estimativa.		
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Tendo	 em	 conta	 as	 discussões,	 o	 Comité	 executivo	 decidiu	 que	 o	 parecer	 seria	
retrabalhado	 com	 a	 ANOPCERCO	 e	 que	 cada	 um	 poderia	 nesse	 momento	 introduzir	
modificações,	e	será	então	efetuada	uma	validação	eletrónica.		
	
	
	
	BALANÇO:		

• Reeleição	dos	3	Vice-presidentes	
• Candidatura	de	Aurelio	Bilbao	para	a	presidência	
• Eleição	dos	3	presidentes	dos	grupos	de	trabalho	
• Supressão	do	GT	Insular	a	1	de	julho	de	2019	
• Parecer	Atum	Voador	validado	sob	reserva	de	modificações	das	ONG	
• Parecer	Sardinha	ibérica	a	retrabalhar		


