
	

Parecer	116:	Consulta	comunitária	relativa	aos	impactos	antropogénicos	relacionados	com	as	
pescarias	de	enguias	
	

	
	

Este	parecer	intervém	em	resposta	ao	requerimento	enviado	pelo	Sr.	Aguiar	Machado	(DG	MARE)	
no	 contexto	 da	 consulta	 comunitária	 ao	 ICES	 sobre	 o	 estado	 das	 unidades	 populacionais	 de	
enguia.	 Este	 documento	 apresenta	 os	 elementos	 de	 posicionamento	 como	 uma	 perspetivação	
relativa	 ao	 atual	 quadro	 de	 gestão.	 Este	 parecer	 não	 poder-se-ia	 no	 entanto	 substituir	 a	 um	
processo	ulterior	de	avaliação	crítica	das	medidas	de	gestão	aplicadas	ao	estoque	durante	quase	
uma	década.	
	

	
	

Considerando	o	Regulamento	1100/2007,	que	estabelece	medidas	de	reconstituição	e	gestão	sustentável	da	
unidade	 populacional	 de	 enguia	 europeia	 ao	 nível	 de	 Unidades	 de	 Gestão	 de	 Enguia	 (UGE)	 adaptadas	 às	
condições	locais	da	sua	área	de	distribuição	na	União	Europeia.	

Considerando	o	Regulamento	1380/2013,	que	estabelece	o	quadro	geral	da	Política	Comum	das	Pescas	(PCP),	
e,	em	específico,	o	Artigo	2,	que	enuncia	os	seus	objetivos	

Considerando	as	Diretivas	92/43/CEE,	2000/60	e	2008/56,	que	visam	proteger,	conservar	e	melhorar	o	meio	
ambiente	aquático	das	enguias	

Considerando	o	Regulamento	Delegado	(UE)	242/2015	da	Comissão	Europeia,	de	9	de	outubro	de	2014	e	os	
Estatutos**	 do	 Conselho	 Consultivo	 (CC)	 Sul,	 que	 definem	 as	 modalidades	 de	 funcionamento	 e	 os	 valores	
laborais	dos	CCs	no	âmbito	da	PCP	

Considerando	 os	 documentos	 apresentados	 pelos	 peritos	 do	 CIEM	 e	 a	 comunidade	 científica	 em	 geral,	
relativamente	à	avaliação	do	recurso	e	das	pressões	antropogénicas	que	o	afetam	

Considerando	 as	 informações	 transmitidas	 nos	 relatórios	 intercalares	 apresentados	 em	 nome	 dos	
compromissos	trienais	do	Regulamento	1100/2007	ao	nível	das	UGEs	situadas	na	área	de	competência	do	CC	
Sul	
	

O	 CC	 Sul	 felicita-se	 do	 que	 a	 DG	MARE	 julgue	 pertinente	 do	 solicitar	 sobre	 uma	 temática	 tão	
importante	 desde	 um	 ponto	 de	 vista	 tanto	 ecológico	 como	 sócio-económico	 e	 político.	 Os	
membros	do	CC	Sul	querem	no	entanto	ressaltar	o	carácter	inédito	desta	consulta.	Efetivamente,	
esta	 intervém	a	 contratiempo	das	obrigações	 trienais	 de	 relato	dos	 Estados	Membros	 (próximo	
vencimento	 Ems:	 junho	 2018)	 e	 na	 ausência	 de	 avaliação	 técnica	 formal	 dos	 relatórios	 de	
progresso	 de	 2015.	 Neste	 contexto	 e	 considerando	 os	 prazos	 impartis	 pela	 Comissão,	 o	 CC	 Sul	
assinala	 a	 dificuldade	 de	 contribuir	 uma	 resposta	 exaustiva	 e	 estruturada	 com	 relação	 a	 uma	
pesquería	 sobre	 a	 qual	 nunca	 tinha	 tido	 por	 outra	 parte	 a	 oportunidade	 de	 se	 posicionar	 no	
passado.	
	
	

	
	

Os	 membros	 do	 CC	 Sul	 partilham	 no	 seu	 conjunto	 que	 a	 enguia	 se	 encontra	 ainda	 em	 uma	
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situação	crítica,	a	nível	de	um	estoque	único	cujo	área	de	distribuição	supera	largamente	o	espaço	
da	União	Europeia.	Em	nome	do	princípio	de	continuidade	ecológica,	o	CC	Sul	estima	discutível	o	
facto	de	que	as	questões	dirigidas	ao	CIEM	sobre	uma	espécie	anfihalina	não	contemple	mais	que	
medidas	de	conservação	intervindo	no	médio	marinho	comunitário	(cabe	destacar	que	não	existe	
posição	 consensual	 a	 respeito	 do	 status	 jurídico	 das	 águas	 nos	 estuários).	 De	 facto,	 o	 CIEM	
considera	que,	devido	a	um	tempo	de	permanência	prolongado	(7	a	10	anos	em	média),	o	impacto	
antrópico	que	se	manifesta	nos	habitats	estuarinos	e	continentais	é	sem	dúvida	superior	ao	dos	
que	intervêm	no	mar.	Asímísmo,	os	membros	do	CC	Sul	estimam	que	não	seria	válido	tratar	esta	
problemática	mediante	um	só	tipo	de	medida	que	 ignora	de	 facto	uma	ecologia	 (e	uns	utentes)	
vinculada	com	realidades	 regionais	e	 locais.variadas.	Lembrando	por	outra	parte	que	entre	27	e	
39%	 das	 capturas	 totais	 declaradas	 são	 extra-comunitárias	 (ICES	 2015),	 o	 CC	 Sul	 acolheria	
favoravelmente	 qualquer	 iniciativa	 que	 vá	 no	 sentido	 de	 uma	 coordenação	 efetiva	 a	 escala	
internacional	 dos	 esforços	 (de	 investigação,	 de	 gestão,	 de	 controlo	 e	 de	 luta	 contra	 atividades	
ilegais)	empreendido	o	mais	cerca	dos	habitats	funcionais	das	enguias.	
	
Apesar	de	a	 falta	de	 informação	não	dever	obstruir	a	adoção	de	medidas	necessárias,	é	necessário	
melhorar	 o	 conhecimento	 dos	 fatores	 de	 mortalidade	 natural	 e	 antropogénica,	 especialmente	
aqueles	 não	 relacionados	 com	 a	 pesca,	 atuando	 ao	 longo	 do	 ciclo	 de	 vida	 da	 espécie	 (WGEEL	
2016).	 O	 CC	 Sul	 lamenta	 que	 a	 Comissão	 não	 aproveite	 a	 oportunidade	 desta	 consulta	 para	
debater	das	necessidades	metodológicas	e	em	conhecimentos	estratégicos	 identificados	desde	o	
WKEPEMP	 de	 2013	 (e.g.	 estandardização/coordenação	 da	 recolha	 de	 dados	 para	 a	 cada	
sexo/estado;	normalização/intercalibração/análise	de	sensibilidade	da	metodologia	de	cálculo	das	
referências	e	indicadores	de	população).	os	gestores	devem	poder	contar	com	dados	consolidados	
–	fruto	de	uma	coordenação	do	esforço	de	recolha	e	de	análise	em	toda	a	área	de	distribuição	da	
espécie	em	questão	sto	justifica	a	atribuição	de	meios	concretos	para	apoiar	a	cooperação	entre	
atores	e	sócios	das	diferentes	UGEs.	Sirva	de	prova,	os	membros	do	CC	Sul	sublinham	o	papel	do	
setor	nas	dinâmicas	de	parceria	com	os	cientistas	europeus	(e.g.	INDICANG;	EELIAD).	Por	causa	da	
especialização	da	sua	atividade,	os	pescadores	profissionais	possuem	um	conhecimento	empírico	
da	localização	dos	habitats	funcionais	da	enguia	e	da	sua	evolução	no	tempo.	Em	complemento	de	
programas	científicos	(e.g.	marcação-recaptura,	estudos	fisiológicos	em	laboratório),	esses	dados	
permitiriam	a	caracterização	da	 sua	adequação	 («habitat	 suitability»)	e	a	 contribuição	de	certas	
regiões	à	dinâmica	do	estoque,	o	que	facilitaria	a	começada	de	iniciativas	de	gestão	espacial.	Além	
disso,	 os	 dados	 facilitados	 pelo	 setor	 constituem	 a	 matéria	 prima	 essencial,	 para	 calibrar	 os	
modelos	científicos	de	avaliação	e	ilustrar	a	produção	dos	pareceres	de	gestão.	Assim,	no	espaço	
geográfico	do	CC	Sul,	10	das	11	séries	 temporárias	de	recrutamento	utilizadas	empregam	dados	
provenientes	de	pescarias	profissionais.	A	de	San	Juan	de	La	Arena	(Astúrias)	é	inclusive	uma	das	
mais	 extensas	 da	 Europa.	 Toda	 a	 medida	 que	 signifique	 uma	 interrupção	 brutal	 da	 pesca	
profissional	comprometeria	pois	a	capacidade	de	seguimento	da	população	e	portanto	a	avaliação	
das	ações	de	gestão.	No	contexto	da	nova	DC	MAP	e	com	vistas	a	uma	gestão	concertada	mais	
equilibrada	 e	 eficaz,	 o	 CC	 Sul	 sugere	 a	 perrenización	 dos	 convénios	 de	 colaboração	 entre	
pescadores	e	científicos	bem	como	a	organização	de	um	seminário	destinado	a	reforçar	e	fiabilizar	
o	processo	de	avaliação	do	estoque	e	das	medidas	de	gestão	que	se	lhe	apliquem.	
	



	

Agora	bem,	o	CC	Sul	 se	mostra	preocupado	pela	ausência	de	avaliação	 formal	e	de	 tomada	em	
consideração	efetiva	do	trabalho	declarativo	dos	Ems	para	a	elaboração	de	pareceres	de	gestão	
desde	2015.	Os	membros	do	CC	Sul	querem	sublinhar	a	importância	do	envolvimento	nas	UGEs	do	
seu	território	dos	gestores	e	da	pesca	profissional	a	favor	do	imperativo	ecológico	da	conservação	
da	 espécie	 (WGEEL	 2012***).	 Deste	modo,	 várias	UGEs	 no	 território	 do	 CC	 Sul	 (p.	 ex.	 Astúrias,	
Euzkadi,	 França)	 já	 satisfizeram	 (e	 até	 ultrapassaram)	 os	 objetivos	 de	mortalidade	 e	 de	 escape	
estabelecidos	 "a	 longo	prazo"	pelos	pelos	experientes	no	 regulamento	1100/2007.	Outras	estão	
em	bom	caminho.	Cabe	 igualmente	notar	que	os	pescadores	franceses	desempenham	um	papel	
determinante	nas	ações	de	repovoamento,	permitindo	a	França	respeitar	os	seus	compromissos	
(transferência	 de	 55	milhões	 de	 alevins	 desde	 a	 criação	 do	 ARA	 a	 iniciativa	 dos	 pescadores)	 e	
constituir	um	elo	essencial	das	medidas	de	recuperação	a	nível	comunitário	(criança	de	alevinsde	
enguias-de-vidro	 recolhidas	 em	 França).	 Por	 outra	 parte,	 a	 desdobramento	 	 das	 pescarias	
predispor	o	setor	a	assegurar	missões	de	vigia	ecológica	e	de	vigilância	contra	os	furtivos.	À	vista	
destes	 elementos,	 os	 membros	 do	 CC	 Sul	 estimam	 que	 uma	 reconsideração	 do	 quadro	
regulamentar	em	tais	condições,	sem	esperar	a	nova	data	de	entrega	em	2018	dos	relatórios	de	
progressão,	 resulta	 injustificada	 e	 debilitaría	 de	 forma	 duradoura	 a	 legitimidade	 do	 plano	 de	
gestão.	Por	outra	parte,	uma	política	demasiado	restritiva	na	contramão	das	pescarias	da	espécie	
poderia	 treinar	 transferências	 parciais	 de	 atividade	 para	 outras	 pescarias,	 cujas	 consequências,	
difíceis	de	avaliar,	seriam	provavelmente	negativas.	Por	conseguinte,	o	CC	Sul	anima	a	DG	MARE	a	
convocar,	antes	de	considerar	um	eventual	endurecimento	do	quadro	de	gestão,	um	workshop	em	
2018	com	o	fim	de	que	o	CIEM	possa	efetuar	uma	análise	crítica	da	eficácia	das	medidas	aplicadas	
desde	uma	década.	
	
Partindo	do	axioma	que	o	conhecimento	deve	servir	para	melhorar	as	medidas	de	gestão,	o	CC	Sul	
gostaria	de	lembrar	que	a	comunidade	científica	reconhece	a	origem	multifatorial	e	sinérgica	dos	
fatores	 de	 mortalidade,	 de	 origem	 natural	 e	 antropogénica,	 intervindo	 na	 situação	 atual	 da	
espécie	(e.g.	WGEEL	2016).	Na	sua	avaliação	WGEEL	(2012),	o	CIEM	assinalavaque	que	o	essencial	
dos	esforços	de	conservação	 tinham	corrido	a	cargo	do	setor	pesqueiro,	 ,	enquanto	as	medidas	
relacionadas	com	outras	atividades	humanas	eram	praticamente	todas	só	parcialmente	aplicadas	
ou	até	mesmo	adiadas.	A	situação	provavelmente	não	mudou	fundamentalmente	desde	então.	No	
entanto,	o	regulamento	1100/2007	prevê	a	adoção	a	fins	de	conservação	de	qualquer	medida	de	
gestão	 viável	 incluindo	 aquelas	 aplicando	 aos	 fatores	 de	mortalidade	 antrópica	 não	 vinculados	
com	a	pesca	(artigo	2,	alíneas	4	e	10;	artigo	5	alínea	5).	A	pesca	profissional	não	pode	nem	deve	
ser	 a	 única	 variável	 de	 ajuste	 para	 o	 alcance	 do	 objetivo	 geral	 de	 reconstituição	 da	 unidade	
populacional	de	enguias.(Alstrom	&	Dekker,	2007).	Com	efeito,	essa	única	regulação	não	poderia	
trazer	 soluções	 face	 aos	 problemas	de	degradação	dos	meios	 naturais	 em	 termos	de	qualidade	
(e.g.	 presença	 de	 contaminantes,	 parasitas	 e	 patógenos),	 de	 disponibilidade	 (canalização	 de	
estuários,	 drenagem/secagem	 de	 zonas	 húmidas)	 e	 de	 acessibilidade	 (alteração	 do	 caudal	 dos	
cursos	de	água,	obstáculos	migratórios	e	fragmentação	dos	habitats	devido	a	diques	e	barragens;;	
turbinas	 hidroelétricas	 causando	 até	 >90%	 de	mortalidade	 cumulativa).	 Neste	 aspeto,	 o	 CC	 Sul	
lamenta	que	a	consulta	da	Comissão	tão	só	considere	medidas	aplicáveis	ao	setor	pesqueiro.	Em	
nome	do	princípio	de	equidade,	e	tendo	em	conta	a	sua	responsabilidade	na	dinâmica	da	espécie,	
os	membros	do	CC	Sul	desejariam	que	a	DG	MARE	examine	a	pertinência	de	 introduzir	medidas	



	

ambientais	ou	estruturais	que	se	apliquem	aos	demais	atores	socioeconómicos	cuja	atividade	seja	
suscetível	de	comprometer	a	capacidade	de	acolhimento	(e	de	recrutamento)	dos	habitats,	a	livre	
circulação	 das	 instâncias,	 a	 sobrevivência	 dos	 futuros	 reprodutores	 e	 a	 viabilidade	 da	 sua	
descendência(Haro	et	al.	2000;	Feunteun	2002;	Knights	2003;	Dekker	2004).	
	
A	DG	MARE	consultou	finalmente	o	CC	Sul	com	relação	ao	 impacto	sócio-económico	antecipado	
de	novas	medidas	de	restrição	das	pescarias.	O	CC	Sul	insiste	sobre	a	especialização	e	o	carácter	
artesanal	e	multi-secular	destas	atividades	de	pesca	(originando-se	ao	XII°séc.	e	inclusive	à	época	
romana	 em	 certas	 regiões).	 Estas	 características	 traduzem-se	 em	 um	 papel	 determinante	 no	
equilíbrio	 sócio-económico	 e	 a	 identidade	 cultural	 de	 numerosas	 comunidades	 costeiras,	
estuarinas	e	fluviais	(e.g.	Torreira	em	Portugal,	San	Juan	de	La	Arena	em	Espanha,	Mortagne	em	
França).	A	 ambigüidade	do	 status	 jurídico	dos	espaços	estuarinos,	 a	multiplicidade	das	medidas	
evocadas	 e	 os	 possíveis	 transferência	 de	 atividade	 não	 permitem	 facilitar	 uma	 resposta	
quantificada.	No	entanto,	a	modo	de	exemplo,	o	setor	produtivo	gerava	em	2016	na	França	mais	
de	1400	empregos	diretos	(>50%	entre	entre	a	Bretanha	e	os	Pireneus)	mas	igualmente	de	2000	a	
4000	empregos	indiretos	no	país	e	de	500	a	2000	empregos	adicionais	pela	Europa..	À	semelhança	
do	GAC	da	região	de	Aveiro	(Portugal),	a	 justeza	da	busca	de	um	destino	comum	entre	enguia	e	
pescadores	artesanais	encontra	vários	ecos	no	envolvimento	diário	de	vários	GALs.	Neste	aspeto,	
e	 em	 virtude	 do	 artigo	 2	 do	 regulamento	 1380/2013,	 os	 membros	 do	 CC	 Sul	 reconhecem	 a	
necessidade	de	pesquisar	 coletivamente	 soluções	 de	 gestão	que	 assegurem	a	 reconstituição	do	
recurso	ao	mesmo	tempo	que	a	qualidade	de	exercício	e	existência	das	pescarias	artesanais.	
	

	
	

A	adoção	à	escala	comunitária	de	uma	medida	drástica	que	se	aplique	à	pesca	profissional	(TAC	0	
ou	remanescente)	resultaria	contraproducente:	
- ao	 não	 atuar	 sobre	 outras	 fontes	 de	 pressão	 antrópica,	 baixa	 probabilibidade	 de	 um	 benefício	 neto	 de	

conservação	devido	a	uma	inadequação	provável	ao	contexto	ambiental	local	
- interrupção	dos	programas	de	 repovoamento	 que	palian	a	diminuição	de	 recrutamento	em	outras	 zonas	

mais	impactadas	(agravação	de	desequilibríos	locais,	riscos	de	rutura	de	continuidade	ecológica)		
- interrupção	de	uma	grande	parte	das	recolhas	de	dados	utilizados	para	a	avaliação	do	recurso	
- perda	de	agentes	de	campo	participando	em	missões	de	vigía	ecológica	e	de	controlo	do	furtivismo	
- destruição	 -	 provavelmente	 irreversível	 -	 de	 empregos	 ligados	 à	 pesca	 artesanal,	 em	 comunidades	 rurais	

onde	garante	vários	empregos	indiretos	na	economia	de	proximidade		
- perda	de	um	património	cultural	de	vários	séculos	
- erosão	da	relação	profissional	de	confiança	que	une	atores	de	gestão	local	e	Comissão	Europeia,	ao	intervir	

a	destiempo	do	calendário	trienal	de	declaração	e	em	ausência	de	uma	avaliação	formal	do	ultimo	relatório	
de	progressão	dos	Ems	

Em	 consequência,	 o	 CC	 Sul	 considera	 que	 a	 tomada	 precipitada	 de	 decisões	 neste	 sentido	 não	
poderia	ocorrer	"no	interesse	dos	pescadores	para	a	recuperação	da	espécie".	
A	tenor	da	ausência	de	novos	elementos	que	identifiquem	uma	degradação	adicional	do	estoque	e	
de	um	não_cumprimento	da	obrigação	de	avaliação	formal	do	último	relatório	de	progressão	dos	
Ems,	 o	 CC	 Sul	 julga	 não	 justificada	 a	 tomada	 de	 medidas	 adicionais	 na	 contramão	 da	 pesca	
profissional.	O	CC	Sul	 vê-se	 confortado	na	 sua	opinião	pela	manifestação,	por	parte	de	diversas	
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entidades	e	autoridades	regionais	e	nacionais	do	seu	território,	do	seu	descontentamento	de	ver	o	
seu	compromisso	(às	vezes	de	longa	duração)	não	tomado	em	consideração.	Os	membros	do	CC	
Sul	 defendem	 portanto	 o	 statu	 quo	 concerniente	 às	 medidas	 aplicadas	 ao	 setor	 da	 pesca	
profissional,	apoiando-se	nas	únicas	disposições	 já	 recolhidas	nos	PGEs,	à	espera	da	convocação	
de	um	workshop	para	avaliar	os	relatórios	de	2018.	
O	 CC	 Sul	 valoriza	 que	 a	 complexidade	 da	 temática	 e	 a	 importância	 dos	 interesses	 associados	
exigem	a	implementação	coordenada	e	eficaz	a	escala	global	de	um	regulamento	integrativo	que	
tenha	em	conta	as	realidades	 locais.	Em	nome	do	seu	compromisso	comum	em	favor	da	gestão	
sustentável	de	recursos	e	da	perenização	das	pescarias	artesanais,	o	CC	Sul	translada	à	DG	MARE	
as	disposições	favoráveis	do	setor	e	dos	seus	membros	para	prosseguir	com	os	diferentes	atores	
implicados	 os	 debates	 que	 pretendem	 identificar	 eixos	 equitativos	 e	 viables	 de	 melhoria	 do	
quadro	de	gestão.	
.	

	
	

Considerando:	
-	 O	compromisso	dos	membros	do	CC	Sul,	no	que	diz	respeito	à	busca	pragmática	de	soluções	de	gestão	
que	conciliem,	em	longo	prazo,	esforços	de	conservação	do	recurso	e	viabilidade	socioeconómica	das	atividades	
associadas	
-	 O	princípio	de	de	precaução,	a	atenção	particular	que	merece	a	pesca	artesanal	e	a	posta	em	prática	da	
regionalização	recolhidos	nos	artigos	do	Regulamento	de	funcionamento	da	PPC	
-	 O	 acordo	 político	 e	 o	 respaldo	 científico	 e	 técnico	 que	 valida	 a	 começada	 de	 um	 enquadramento	 de	
gestão	 plurianual	 (PGE)	 estruturado	 em	 torno	 de	 Unidades	 de	 Gestão	 Específicas	 à	 enguia,	 que	 refletam	 as	
realidades	locais	do	âmbito	social	e	ecosistémico	da	espécie	
-	 A	 ação	 em	 longo	 prazo	 requerida	 para	 a	 recuperação	 do	 estoque	 em	 relação	 com	o	 ciclo	 de	 vida	 da	
espécie	
-	 O	compromisso	dos	gestores	e	pescadores	profissionais	na	conservação	da	espécie	
-	 A	importância	estructurante	deste	estoque	para	as	comunidades	artesanais	de	pescadores	
-	 As	incertezas	a	nível	científico,	a	falta	de	dados	e	de	coordenação	metodológica	
-	 As	disposições	favoráveis	do	setor	com	respeito	a	um	diálogo	transectorial	construtivo	e	o	seu	desejo	de	
5rolonger	os	convénios	de	colaboração	com	os	cientistas	
-	 O	 ditame	 annual	 emitido	 pelo	 CIEM	 para	 esta	 unidade	 populacional	 e	 o	 estado	 que	 continua	 a	 ser	
preocupante	do	recurso	em	certas	cuencas	hidrográficas	
-	 A	falta	de	avaliação	formal	pelo	CIEM	dos	relatórios	2015	de	progresso	trienal	
-	 A	 proximidade	 da	 data	 de	 entrega	 dos	 próximos	 relatórios	 de	 progresso	 trienal,	 em	 cumprimento	 da	
obrigação	comunitária	de	elaborar	um	relatório	
-	 A	consulta	da	Comissão	Europeia	e	a	resposta	do	CIEM	
-	 A	identificação	pelo	CC	Sul	do	carácter	contraproducente	de	uma	proibição	da	pesca	
Os	Membros	do	CC	Sul	transmitem	à	DG	Mare,	no	âmbito	da	reflexão	sobre	as	medidas	de	gestão	
aplicadas	à	Enguia	Europeia,	as	seguintes	recomendações:	
-	 Não	 alteração,	 nas	 condições	 atuais,	 disposições	 relativas	 à	 regulação	 de	 atividades	
pesqueiras	recolhas	no	regulamento	1100/2007	
-	 	Convocação,	depois	da	próxima	data	de	entrega	dos	relatórios	trienales	(junho	2018),	de	
um	 workshop	 para	 realizar	 um	 balanço	 analítico	 da	 eficácia	 (,	 das	 causas	 de	 ineficiência	 e	 da	
equidade)	 das	medidas	 de	 gestão	 implementadas	 desde	 faz	 uma	decada;	 uma	 reflexão	 coletiva	
deve	 organizar-se,	 baixa	 a	 superintendência	 da	 Comissão	 Europeia,	 para	 garantir	 a	 avaliação	 e	

Recomendações	



	

acompanhamento	efetivo	dos	esforços	realizados	pelos	Ems.		
-	 Convocação	de	um	workshop	para	 identificar	coletivamente	disposições	que	 facilitem,	às	
escalas	espaciais	e	 temporais	pertinentes,	a	melhoria	da	qualidade,	 fiabilidade	e	comparabilidad	
dos	dados	e	métodos	de	avaliação	usados	no	enquadramento	de	gestão;	ao	concluir	os	debates,	
terão	 que	 se	 destinar	 médios	 concretos;	 tomada	 em	 consideração	 dos	 benefícios	 relacionados	
com	a	colaboração	entre	pescadores	profissionais	e	científicos	
-	 Convocação	de	um	workshop	dedicado	a	implementação	de	medidas	de	gestão	aplicáveis	a	
fatores	antrópicos	não	relacionados	com	a	pesca	suscetíveis	de	 impactar	o	estado	fisiológico	e	a	
sobrevivência	da	espécie	 (integrar	os	efeitos	subletais);	as	medidas	destinadas	à	recuperação	de	
habitats	 funcionais	bem	como	a	 restauração	da	qualidade	ambiental	e	a	 continuidade	ecológica	
deverão	receber	a	maxima	atenção	
-	 Resposta	adequada	às	disposições	do	setor	profissional	para	debater,	com	o	conjunto	de	
atores	implicados,	de	eixos	de	melhoria	(da	eficiência)	do	quadro	de	governança	
-	 Reforço	da	coordenação	de	esforços	de	investigação,	de	gestão,	de	trazabilidade	e	de	luta	
contra	as	redes	ilegais,	entre	os	Ems	da	União	Europeia	e	com	os	países	terceiros.	
	

*Parecer	validado	pelo	Comité	Executivo	o	26	de	setembro,	durante	o	período	de	suspensão	temporária	
das	ONGs	ambientalistas	
	
	
**	Este	regulamento	vão-se	emendado	pelo	regulamento	delegado	2017/1575..	
***	A	implementação	dês	PGAs	traduziu-se	em	uma	intensificação	da	regulação	das	pescarias.	Pioneira	
na	regulação	de	pesca-a	da	angula,	desde	1984,	Astúrias	aceitou	reduzir,	entre	1998	e	2014,	a	sua	frota	
em	 mais	 de	 63%.	 Na	 França,	 país	 onde	 a	 pescaria	 dirigida	 da	 espécie	 vinha	 sendo	 uma	 das	 mais	
desenvolvida,,	o	número	de	empresas	de	pesca	se	contraiu	em	um	56%,	enquanto	a	taxa	de	exploração	
da	 angula	 caiu	 em	um	73%,	 em	 relação	 com	o	 período	 2004-2008.	No	mesmo	período,	 o	 número	 de	
licenças	de	pesca	diminuiu	em	um	50	e	98%	em	Portugal	e	em	Cantabria,	enquanto	Galiza	e	Andaluzia	
alcançavam	os	objetivos	de	redução	da	taxa	de	mortalidade.	Os	pescadores	profissionais	implicaram-se	
por	outra	parte	em	numerosas	iniciativas	que	pretendem	melhorar	a	eficácia	do	quadro	de	governança	
(e.g.	melhoria	do	sistema	de	declaração	TELECACIVELLE	na	França;	limitação	da	mortalidade	das	enguias	
prateadas	capturadas	acidentalmente	na	Galiza).	
	


