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Relatório da Reunião do Comité Executivo  
Terça-feira 29 de novembro – Paris 
 
Aurelio Bilbao, Presidente do CC SUL, deu início à reunião, agradecendo as administrações 
nacionais francesa e espanhola bem como a Comissão Europeia pela sua participação.  
 
O relatório da reunião anterior bem como a ordem do dia foram aprovados por unanimidade.   
 
Olivier Le Nézet (Presidente do CNPMEM – Anfitrião da reunião) deu as boas-vindas aos 
membros, na casa dos pescadores franceses, realçando a importância do CC SUL na orientação 
das políticas europeias e os intercâmbios entre partes envolvidas. O Presidente agradeceu-o 
em nome de todos os membros, pela receção ao Conselho Consultivo. 
 

1. Apresentação da ferramenta do NWWAC – Mapa das regulamentações  
 
Salomé Khatib (CNPMEM – Membro do NWWAC) apresentou a ferramenta cartográfica aos 
membros, com uma demonstração das opções possíveis. A ferramenta começou a ser 
desenvolvida em 2021, respondendo a um pedido dos membros do NWWAC para a 
implementação de uma ferramenta interativa. As necessidades dos membros foram 
identificadas e transmitidas a uma agência de comunicação que construiu a ferramenta nessa 
base. A ferramenta será disponibilizada online em inícios de dezembro de 2022 em inglês, 
francês e espanhol.  
 
Salomé Khatib tomou nota das perguntas dos membros para as transmitir por escrito ao 
secretariado do NWWAC, cujas respostas recebidas após a reunião se reproduzem em 
seguida:  
 

- Como é atualizada a ferramenta, de modo a incluir as alterações de regulamentação? 
O secretariado NWWAC atualizará a ferramenta. Têm ainda um contrato de 
manutenção do site com os desenvolvedores por cerca de 6 000 €/ano. Serão efetuadas 
atualizações, pelo menos uma vez por ano ou mais frequentemente consoante a altura 
e em função das necessidades. 

 
- A regulamentação inglesa está incluída na ferramenta? O NWWAC associou-se com 

Kingfisher, desenvolvido no Reino Unido, por isso, sim, as medidas britânicas estão 
incluídas – dependendo estas do desenvolvedor britânico e das suas atualizações. 

 
- Como é que foi financiado este projeto? O estudo de enquadramento ascendeu a um 

pouco menos de 15 000 €, sendo o custo total do desenvolvimento até ao lançamento, 
de 60 000 €. Contudo, não seria a mesma coisa, se o CC SUL quisesse participar, pois a 
plataforma já está totalmente desenvolvida, pelo que bastaria adicionar as 
informações em falta. Os custos serão substancialmente mais baratos. 
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Os membros gostariam de testar a ferramenta antes de se pronunciarem relativamente ao 
seu desenvolvimento nas águas do CC SUL. A ferramenta foi colocada online uns dias após a 
reunião, estando disponível aqui: https://acfishmap.eu/ 
 

2. Apresentação e validação dos pareceres 
 

a. TAC 2023  
 
O secretariado apresentou as alterações efetuadas no parecer desde os GT de outubro.  
Os membros apresentaram e validaram as alterações adicionais seguintes:  
 

- Pescada VIIIC IXa: As ONGs ambientais pronunciam-se a favor de que se siga o parecer 
do CIEM (11791t) tendo em conta o recente aumento do TAC 2022, a sua não-
utilização já ocasionará um aumento do TAC 2023 por flexibilidade interanual.  

 
- Linguado VIIIab: As ONGs apoiam, finalmente, a proposta do setor, ou seja, que se siga 

a opção EU MAP FMSY. O CC SUL requer, ainda, um parecer do CIEM relativamente 
aos fatores ambientais com impacto no recrutamento do linguado.  
 

- Lagostim VIIIab: Os membros do CC SUL pedem para que seja seguido o parecer do 
CIEM.  
 

- Lagostim VIIIc FU 31: Sergio Lopez, ausente no dia da reunião, pediu por escrito um 
roll-over do TAC.  
 

- Lagostim IX: Luis Vicente, igualmente ausente no dia da reunião, pediu por escrito para 
se seguir o parecer do CIEM.  
 

- Pescada VIIIabde e Tamboril VIIIabde: Os membros do CC SUL pedem para a repartição 
entre as zonas 7 e 8 não ser alterada.  
 

- Alfonsim: Maria-José Rico (FECOPPAS) indicou que este stock é muito importante para 
a frota das Astúrias, no entanto, por ser um stock altamente distribuído (ALF 3X-14) 
não permite conhecer o estado real do stock por zonas, pelo que as zonas deste stock 
devem ser desagregadas para melhor compreensão da espécie. Ursula Krampe 
(DGMARE) comentou que uma falta de dados sobre os Açores impede a publicação de 
um parecer fiável, apesar de estas perguntas se dirigirem mais ao CCRUP do que ao CC 
SUL.  

 
Ursula Krampe comentou em seguida o facto de a publicação desse parecer ser muito tardia 
para este ser levado em consideração pelo Conselho. Os membros lembraram então a 
publicação tardia de um determinado número de pareceres do CIEM e a impossibilidade de 
não levar em consideração essas unidades populacionais por respeito para com os 
profissionais impactados, assim como a falta de visão e a necessidade de intercâmbios ao nível 
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dos CC, especialmente no referente às unidades populacionais partilhadas. O CC SUL tentará, 
contudo, melhorar o seu calendário para o próximo exercício.  
 
O parecer foi validado, sob reserva das alterações referidas.  
 
 

b. Missiva sobre a rotulagem dos Produtos vegetais 
 
Os membros validaram o envio de uma missiva às administrações nacionais dos 3 estados-
membros, tendo em conta as respostas da Comissão ao CC Mercado e às perguntas do 
Parlamento Europeu. Este processo difere dos habituais do CC SUL, mas os membros 
consideram necessário posicionarem-se sobre este assunto, o qual assume proporções cada 
vez mais importantes. Não deve reinar confusão acerca dos produtos vegans.  
 
A missiva foi validada por unanimidade.   
 

3. Ponto de etapa 2022-2023 
 

a. Reuniões 2022-2023  
 
O secretariado do CC SUL apresentou uma comparação das duas sessões de GT de 2022. Ao 
comparar a participação e os custos, o secretariado conclui que o sistema híbrido tem pouca 
influência sobre esses dois critérios, pois são considerados outros parâmetros, que 
influenciam igualmente ou até mais, os resultados. O secretariado propõe, por isso, ao Comité 
Executivo, manter os GT em modo híbrido para 2023. No entanto, para superar dificuldades 
de organização e despesas inúteis, o secretariado também propõe limitar a presença na sala 
aos 40/45 primeiros inscritos e, qualquer outro participante adicional teria obrigatoriamente 
que participar online - sendo esse limite bastante generoso, tendo em conta a atual 
participação.  
O Comité Executivo aprovou estes dois pontos, alertando, contudo, relativamente ao rigor 
necessário dos membros aquando da inscrição, pelo que o sistema terá de ser transparente, 
de modo a evitar queixas por parte dos membros. Os membros do Comité Executivo pediram 
para uma lista dos inscritos ser proporcionada aos membros previamente às reuniões. Os 
membros também realçaram a importância da participação presencial, a qual deve ser 
privilegiada, de modo a possibilitar intercâmbios mais informais.  
Ursula Krampe (DGMARE) recordou que, para facilitar a participação da Comissão, era 
preferível elaborar uma lista de perguntas previamente às reuniões. Especificou ainda, que o 
sistema híbrido significa que a Comissão deixará de se deslocar, participando por 
videoconferência, especificamente nos pontos requeridos na ordem do dia, enviando em 
missão os peritos adequados.  
 
Os membros presentes optaram pela manutenção das reuniões presenciais do Comité 
Executivo assim como da assembleia geral de 2023, tendo em conta as eleições que terão de 
ser organizadas.  
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b. Pareceres publicados  
 
O secretariado apresentou a lista dos 6 pareceres publicados este ano, mostrando a 
diminuição da produção em comparação com os anos anteriores, pelo que encorajou os 
membros do Comité Executivo a reforçarem as suas participações e a dos membros 
representados.  
Para além disso, o secretariado indicou as alterações de procedimentos da Comissão, as quais 
dão lugar a que, qualquer parecer programado e não realizado terá de ser justificado.  
 
Os membros indicaram que a redução de pareceres se devia, em parte, às atualidades 
comunitárias e aos calendários fixos há pouco adotados: Atum voador e atum rabilho são 
objetos de uma avaliação a cada 3 anos, o que significa, entretanto, a ausência de parecer 
relativo a essas espécies, sublinhando, contudo, a sua responsabilidade na publicação de 
pareceres.  
 

4. Exercício 2023-2024 
a. Programa de Trabalho 

 
O secretariado indicou considerar os seguintes tópicos para o programa de trabalho do 
próximo exercício:   
 
 

TAC 2024  Atum Voador – Avaliação Polvo – Intercambio entre 
Membros 

EMV – Regulamento Águas de 
profundidade 

Atum rabilho - Acompanhamento  Predação das Orcas   

Capturas acidentais de cetáceos 
(GEM) 

Carapau - PELAC Goraz?   



 

 

5/6 

 
Os membros do Comité Executivo gostariam que fossem adicionados os seguintes tópicos:  

- Patudo  
- Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo  
- Impacto do arrasto nas zonas protegidas 
- Impacto das alterações climáticas nas frotas 
- Ferramentas de controlo  

Ursula Krampe (DGMARE) comentou a importância de se estudarem os pareceres do CIEM e 
informará os membros quanto à melhor maneira de contribuir para as discussões sobre o 
controlo das pescas.  
 

b. Exame dos desempenhos 
 
O secretariado do CC SUL propôs aos membros do comité executivo dar início ao 
procedimento de exame dos desempenhos no próximo exercício, o que os membros 
validaram. Para tal, o seguinte calendário preparatório também foi validado:  

 
- Primeira apresentação ao Comité Executivo: No presente dia.  
- Comentários do Comité Executivo relativamente à convocatória de projeto: Dezembro 

de 2022 – fevereiro de 2023  
- Validação da convocatória de projeto por parte do Comité Executivo: Fevereiro de 

2023 
- Receção das candidaturas até: Abril de 2023 
- Reunião Presidentes/secretariado de seleção: Maio de 2023 
- Reunião com o candidato selecionado: Maio-Junho de 2023 

GT VIII&IX GT Pelágicos GT Pescas tradicionais 

TAC 2024  Atum Voador – Avaliação Polvo-Intercambio entre Membros 

EMV – Regulamento Águas de 
profundidade 

Atum rabilho - Acompanhamento  Predação das Orcas  

Capturas acidentais de cetáceos 
(GEM) 

Carapau - PELAC Goraz?  

Pesca dirigida (GEM) Sardinhas? Alterações climáticas 

Plano de gestão - avaliação 
 

Transição energética – consulta CE  

Enguia?  
 

Revezamento geracional 

Isenções à Obrigação de 
desembarque (GEM) 

  

Relatório socioeconómico do 
CSTEP 
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- Apresentação do projeto à AG: Junho de 2023 
 
Os membros ainda validaram os seguintes elementos:  
 
- A seleção do candidato pelo Presidente e os vice-presidentes com base num quadro 

de seleção objetivo e transparente 
- Uma ampla difusão da convocatória de projeto 
- O exame de qualquer candidatura, ainda que os candidatos tenham estado ligados ao 

CC SUL no passado 
 

 
c. Datas das próximas reuniões 

 
Os dias e locais das próximas reuniões não foram estabelecidos, estando em estudo as 
seguintes datas:  
 

• Grupos de Trabalho - Bilbao: 11/12 ou 12/13 de abril de 2023  
• Comité Executivo - Portugal: 16, 17 ou 18 de maio de 2023 
• Assembleias gerais ordinária e extraordinária - Nantes: 27, 28 ou 29 de junho de 2023  

 
5. Eleições  

 
O secretariado lembrou aos membros o calendário das eleições para 2023 (estabelecido pelos 
estatutos do CC SUL):  

Apelo a candidaturas: Janeiro de 2023 
Prazo-limite para a apresentação das candidaturas: 30 de abril de 2023 
Anúncio dos candidatos de cada família: Maio de 2023 
Debates informais em cada família: Maio-Junho de 2023 
Eleições: Final de Junho de 2023 

 
 
Balanço:  
- Os membros estudarão a ferramenta cartográfica do NWWAC antes de se 

pronunciarem quanto ao seu alargamento às Águas Ocidentais do Sul.  
 

- A missiva sobre a rotulagem dos produtos vegetais foi validada, assim como o 
parecer TAC 2023 sob reserva das alterações enunciadas.  

 
- O sistema híbrido será mantido para 2023 e o programa de trabalho do CC SUL foi 

apresentado. O secretariado será transparente relativamente aos procedimentos de 
inscrição às reuniões. 

 
- A convocatória de projeto para o exame dos desempenhos será transmitida aos 

membros do Comité Executivo para ser submetida a comentários.  
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- Os membros do Comité Executivo foram informados dos elementos do calendário, 

nomeadamente, no referente às próximas eleições.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


