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ATA nº 13 : Grupo de Trabalho sobre Pesca Pelágica 

 

Segunda-feira, 8 de março de 2021  

11:40 – 14:30 (hora local) Duração: 2 horas 50 minutos 

Videoconferência a partir da sede do CC RUP, Praia da Vitória  

Portugal 

 

 

Introdução. Natureza da reunião 

O Grupo de Trabalho sobre a Pesca Pelágica do Conselho Consultivo para as 

Regiões Ultraperiféricas – CC RUP, reuniu-se pela primeira vez neste ano, em sessão 

fechada por videoconferência, através da plataforma Zoom, com interpretação simultânea 

em português, francês e espanhol, às onze (11) horas e trinta (30) minutos, hora local, no 

dia oito (8) de março de 2021. 

O Sr. Gualberto Rita (Presidente do presente grupo de trabalho e representante da 

Federação de Pescas dos Açores) deu as boas-vindas a todos os participantes e agradeceu 

a sua presença. 

Procedeu-se à chamada de cada um dos membros presentes (ver anexo com lista 

de participantes), para registo de presenças e teste ao bom funcionamento do sistema de 

videoconferência e interpretação. Informou-se que a reunião seria gravada para efeitos de 

elaboração de ata e deu-se instruções relativas à interpretação. Relembrou-se quais as 

regras de participação na reunião, nomeadamente, sempre que algum membro quisesse 

participar teria de pedir a palavra. Só os membros efetivos do presente grupo de trabalho 

deveriam ter a sua câmara ligada. O microfone devia permanecer sempre desligado, 

exceto, quando fosse cedida a palavra ao participante.  

1. Melhoria e reconhecimento da pesca artesanal de atum nas Regiões 

Ultraperiféricas (RUPs)  

No seguimento da intervenção do Sr. Georges-Michel Karam (Comité Régional  

des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Guyane) sobre a necessidade de clarificar o 

conceito de pesca artesanal, os membros decidiram que era importante elaborar uma definição 

consensual deste conceito a enviar à Comissão Europeia. 
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O Sr. Aquilino Arrocha (Optuna 42) acrescentou que a arqueação e potência dos 

motores das embarcações não deveriam estar relacionadas com o esforço de pesca, no 

conceito de pesca artesanal. 

O Sr. Javier Vazquez (DG MARE) referiu que o conceito de pesca costeira ou não-

industrial, atualmente, tem em conta os seguintes parâmetros: comprimento da embarcação, 

local de pesca (se é dentro ou fora das 12 milhas), viagens inferiores a vinte e quatro (24) 

horas, o número de tripulantes a bordo (máximo de quatro pessoas) e artes de pesca utilizadas 

(com baixo impacto ambiental). Relembrou ainda a existência do novo Regulamento de 

Controlo e a sua importância.  

O Sr. Fernando Gutierrez (Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de 

Santa Cruz de Tenerife) referiu que o comprimento da embarcação deverá ser um dos critérios 

para a definição do conceito de pesca artesanal, pois uma embarcação de doze metros não 

deverá ser comparada a uma embarcação de trinta metros. Concordou que é necessário 

clarificar o conceito de pesca artesanal. 

O Sr. Georges-Michel Karam referiu que um pescador de uma embarcação de 30 

metros não deve ser considerado um pescador artesanal, pois, desse modo, há o risco de 

assimilar a pesca artesanal com a pesca industrial. Reforçou a necessidade de clarificar o 

conceito de pesca artesanal. 

O Sr. Pedro Capela (Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores) 

informou que nos Açores, as embarcações atuneiras variam entre os doze e os trinta metros, 

contudo, ambas praticam artes de pesca «artesanais»: salto e vara. Referiu que cada 

embarcação tem cerca de quinze tripulantes, mas que é uma pesca sazonal, sustentável e 

dependente da aplicação de quotas, pelo que não deverá ser subentendida como uma pesca 

industrial. 

Após algum debate entre os membros do presente grupo de trabalho, decidiu-se que 

seria elaborado um parecer no âmbito do CC RUP, com o intuito de clarificar o conceito de 

pesca artesanal. 

2. Recomendações na gestão para a conservação do atum do Atlântico  

 Ao longo da reunião, os membros  - com a aprovação do Presidente do 

Comité executivo e do presidente deste grupo de trabalho - decidiram estabelecer Grupos 

de Foco (a reunir por videoconferência) para discutir temas e elaborar recomendações 

sobre  o Painel  1 e 2 das reuniões da Comissão Internacional para a Conservação dos 
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Tunídeos do Atlântico  (ICCAT), particularmente, sobre os dispositivos de concentração 

de pescado (DCPs), os atuns tropicais e os atuns de águas temperadas.  

 O Sr. Javier Vazquez informou que as reuniões do ICCAT, com interesse 

para o CC RUP, seriam nos dias 20-30 de junho, 1-2 de julho e 8-9 de julho, sobre o atum 

albacora (Thunnus albacares), atuns tropicais e atum patudo (Thunnus obesus), 

respetivamente. Propôs que o CC RUP enviasse as recomendações para a Comissão 

Europeia com pelo menos quinze (15) dias de antecedência, relativamente à data das 

reuniões. 

 Alguns membros relataram que haviam muitos problemas relacionados 

com os DCPs, devido ao elevado número de capturas acidentais de outras espécies, com 

pouco interesse económico. 

 O Sr. Aquilino Arrocha propôs que fosse realizada uma recomendação no 

âmbito do Grupo de Trabalho, onde se sugerisse a proibição da utilização de DCPs. 

 Propôs-se que na reunião do Comité Executivo se sugerisse a possibilidade 

do CC RUP participar nas reuniões da Comissão Internacional para a Conservação dos 

Tunídeos do Atlântico (ICCAT) como observador.  

 

Outros Assuntos 

O Sr. Gualberto Rita referiu que a resposta da Comissão Europeia à recomendação 

do ano 2019/20 sobre os atuns tropicais, esteve de acordo com a opinião enviada.  

Por outro lado, o Sr. Georges-Michel Karam informou que não concordava com a 

resposta por parte da Comissão Europeia e reforçou a importância de enviar uma 

recomendação para a Comissão Europeia, onde se definisse o conceito de pesca artesanal nas 

RUPs. 

Informou-se que as atas do Grupo de Trabalho sobre a Pesca Pelágica do ano 

2019/20, foram aprovadas no dia vinte e seis (26) de fevereiro de dois mil e vinte (2020), 

por via eletrónica e que as mesmas estão disponíveis no site do CC RUP. 

O Sr. Gualberto Rita solicitou aos membros do presente grupo de trabalho que, 

para além da participação nas reuniões, fossem mais proativos e que respondessem aos 

emails enviados pelo Secretariado do CC RUP. 
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Não havendo mais questões, nem pedidos de palavra, o Sr. Gualberto Rita deu a 

reunião por encerrada.  

Os membros despediram-se de forma amistosa. 

 

Conclusões/recomendações/conclusões 

 Os pontos propostos em agenda foram cumpridos. 

 

Próxima reunião e pontos de agenda 

 

A próxima reunião do Grupo de Trabalho sobre a Pesca Pelágica será agendada 

pelo Presidente do referido grupo, em coordenação com o Presidente do Comité 

Executivo e o Secretariado, no decorrer do ano 2020/21, cujo local, data e hora serão 

divulgadas pelo Secretariado, por escrito aos membros e a ordem de trabalho inserida no 

nosso website. 

N/D 
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