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Relatório das reuniões da Assembleia Geral do CC SUL 

10 de novembro de 2020 – Videoconferência 
 
Número de membros presentes: 44 
Número de membros representados: … 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
10: 30 Receção dos participantes 

Validação do relatório da última reunião 
Validação da ordem de trabalhos  

 
10: 45 

 
Exercício de funcionamento 2019-2020 do CC Sul  
Panorama da atividade (Resolução 1- validação do relatório 
de atividades)  
Apresentação de contas pelo CAC (Resolução 2 – validação 
de contas)  
Adesão e saída de membros  

 

 
11: 30 

 
Exercício de funcionamento 2019-2020 do CC Sul  
Apresentação do orçamento previsional (Resolução 3: 
validação do orçamento previsional) 
Apresentação do programa de trabalho (Resolução 4: 
validação do programa de trabalho)  

 
11: 45 

 
Questões diversas 

 
12: 00 

 
Fim da reunião 

  
 

**** 
Na terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, por videoconferência, os membros do CC SUL 
reuniram-se em Assembleia Geral ordinária convocada pelo Presidente em [data]. Os 
documentos que se seguem foram colocados ao dispor dos membros:  
 

• Relatório de atividade 
• Relatório financeiro 
• Contas do exercício encerrado no dia 30/03/2020 
• Orçamento previsional de 2020-2021 
• Programa de trabalho 
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Foi estabelecida uma lista de ligações dos membros, sendo que esta se encontra em anexo ao 
presente relatório. 
  
A Assembleia foi presidida por Aurélio BILBAO, presidente da associação.  
A assistência ficou a cargo do secretariado da associação: Aurélie DRILLET e Chloé POCHEAU. 

	

****	
A	sessão	foi	aberta	às	10:45	h	

	
Aurelio Bilbao, Presidente do CC Sul iniciou a reunião agradecendo ao conjunto dos 
participantes e mais particularmente aos representantes da Comissão Europeia. O relatório e 
a ordem de trabalhos da reunião anterior foram validados por unanimidade.  

1. Aprovação do Relatório de atividade 

Chloé Pocheau (secretariado do CC SUL) apresentou o relatório de atividade do exercício 
2019-2020, revendo as diferentes reuniões organizadas pelo CC SUL, as taxas de participação 
e os pareceres publicados para responder ao programa de trabalho. Chloé Pocheau informou 
também os membros relativamente à saída de alguns membros, facto particularmente 
relacionado com supressão do grupo insular e a criação do CC RUP, bem como da chegada da 
organizações espanholas "Ecologistas en Accion" e "Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores".  

Este relatório foi validado por unanimidade pela Assembleia Geral.  

2. Aprovação do relatório financeiro e aprovação das contas do exercício encerrado em 
30/03/2020 

Florent Cadic, Revisor de contas do CC Sul (Gabinete In Extenso) apresentou as contas do 
exercício 2019-2020. Indicou a redução dos custos (menos deslocações, redução dos encargos 
sociais em França) e o aumento dos produtos (aumento superior a 40 000€). O CC Sul 
apresentou um resultado excedentário de 96 708 euros. A Assembleia validou por 
unanimidade a afetação destes resultados transitados. Relativamente à tesouraria, o CC SUL 
não dispõe de produtos que necessitem de desembolsos de tesouraria (amortizações,	
reembolso	de	investimento),	correspondendo	portanto	a	263	571	euros	em	31/03/2020.	 
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O Comissário certificou a correta elaboração das contas e a Assembleia Geral validou o 
relatório financeiro e as contas do exercício encerrado por unanimidade. 

3. Aprovação do Orçamento previsional 

Aurélie Drillet, apresentou depois o orçamento previsional para o exercício 2020-2021. Este 
orçamento foi estabelecido a partir da soma de "commitments" dos membros, ou seja, 
46 200€. As participações das regiões e dos Estados-Membros não são incluídas neste 
orçamento previsional, são adicionadas durante o exercício. As despesas são estimadas em 
função das despesas dos anos anteriores, mas, em resposta a Aurelio Bilbao, Aurélie Drillet 
especificou que efetivamente este exercício seria diferente, sendo que devido ao impacto da 
pandemia da Covid-19 nas atividades do CC SUD (menos deslocações), a contribuição da 
Comissão Europeia será menor. Pascale Colson (DG MARE) confirmou: a Comissão procederá 
a recuperações.  O orçamento foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral. 

4. Aprovação do Programa de trabalho 

Chloé Pocheau apresentou o programa de trabalho para o exercício 2019-2020, especificando 
os trabalhos já iniciados.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
•	Prioridade	1:	Planos	de	gestão	e	regras	de	exploração 

Plano	de	gestão	das	Águas	Ocidentais 
Abordagem	monoespecífica	(Sardinha	do	Golfo,	Sardinha	Ibérica,	Carapau	do	

Sul) 
 
•	Prioridade	2:	Acompanhamento	da	atualidade	comunitária 

Acompanhamento	operacional	da	obrigação	de	desembarque	(OD)	e	
comunicação 

Parecer	sobre	as	possibilidades	de	pesca	para	2021 
Regulamentos	sobre	o	Controlo	das	Pescas,	Medidas	Técnicas	e	FEAMP 

Alterações	climáticas	e	Plásticos	nos	canais	de	distribuição 
•	Prioridade	3:	Melhorar	o	conhecimento	e	a	gestão	a	curto	prazo 

Encalhe	de	mamíferos	marinhos	no	Golfo	da	Biscaia 
Implementação	da	abordagem	ecossistémica 

Acompanhamento	dos	desenvolvimentos	do	CIEM 
•	Prioridade	4:	Apoio	à	pesca	artesanal 

Espécies	invasivas 
Renovação	das	gerações 
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Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 e	 Javier	 Lopez	 (OCEANA)	 sublinharam	 a	
importância	 de	 beneficiar	 dos	 novos	 meios	 de	 reunião	 à	 distância	 e	 do	 orçamento	
excedentário	 para	 organizar	 reuniões	 suplementares	 se	 os	 temas	 ou	 a	 atualidade	 o	
exigirem.	Serge	Larzabal	(Vice-presidente	do	CC	SUL)	relembrou	que	o	CC	SUL	já	funciona	
assim,	logo	que	haja	um	pedido,	o	secretariado	implementa	os	meios	necessários	para	que	
os	membros	possam	comunicar.	
	
Os	membros	propuseram	depois	 temas	a	abordar	pelo	CC	SUL:	um	ponto	sobre	a	PCP	
(Javier	 Lopez),	 os	 trabalhos	 do	 Parlamento	 Europeu	 relativamente	 aos	 objetivos	 de	
captura	(Jacinto	Insunza	Dahlander).		
	
O	programa	de	trabalho	foi	validado	por	unanimidade	pela	Assembleia	Geral	do	CC	SUL.	
	
Uma	vez	concluída	a	ordem	de	trabalhos,	a	sessão	foi	terminada	às	11:55	h.	
	


