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ATA Nº 21: Reunião Extraordinária do Comité Executivo 

 
Segunda-feira, 12 de julho de 2021 

12h30 – 14h30 (hora local do Açores) Duração: 2 horas 

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

Portugal 

 

 
 

Introdução. Natureza da reunião  

 
O Comité Executivo do Conselho Consultivo para as Regiões Ultraperiféricas – CC 

RUP, teve uma reunião extraordinária, em sessão fechada, via videoconferência, através 

da plataforma Zoom com interpretação simultânea em português, francês e espanhol. Às 

doze horas e trinta minutos (hora local dos Açores), do dia três de maio de dois mil e vinte 

e um. O objetivo desta reunião extraordinária prendia-se com assuntos administrativo do 

próprio Comité Executivo. 

Deu-se a boa-vinda a todos os presentes (ver lista de participantes) e informou-se que 

a reunião seria gravada para efeitos de elaboração de ata. 

O Sr. David Pavón (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de 

Canarias), Presidente do Comité Executivo, começou por agradecer a presença de todos 

e realçar que esta reunião tinha sido convocada com urgência, pelo facto de estar 

relacionada com a composição do Comité Executivo. De seguida, pediu às duas novas 

estagiárias que colaboraram com o CCRUP que se apresentassem. A Carolina Silveira 

estava a trabalhar no projeto de Análise SWOT de Aquacultura nas Regiões 

Ultraperiféricas e a Cassandra Pacheco no projeto das Áreas Marinhas Protegidas da 

Regiões Ultraperiféricas. 

Após a sua apresentação, as duas estagiárias saíram da reunião. 

De seguida, o Sr. David Pavón, informou que para serem membros efetivos do 

Comité Executivo, as organizações convidadas têm de cumprir algumas obrigações, entre 

elas, o pagamento de quotas e o envio da documentação requerida. Até à data existiam 3 

organizações que, apesar das várias tentativas de contacto, não deram ainda qualquer 

resposta. Informou que isto poderia inviabilizar o funcionamento do Comité Executivo e 
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que seria necessário que os membros presentes tomassem uma decisão, sobre a forma de 

solucionar esta situação. Propôs a solução de retirar estas 3 organizações do Comité 

Executivo, o que não invalidaria a sua presença como membros do CCRUP (logo que 

regularizassem as quotas) e que esses 3 lugares ficassem disponíveis para a inclusão de 

outras 3 Organizações francesas. 

O Sr. Juan Verdú (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de las 

Palmas) comentou que, embora não tenha tido oportunidade de rever os Estatutos, na sua 

opinião, se não existe pagamento de quotas, essas organizações não são membros efetivos. 

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

questionou se com a saída destas 3 organizações, continuaria a haver quórum para o 

Comité Executivo desempenhar as suas funções com um menor número de membros, ou 

se teria de ser feita a substituição dessas 3 organizações. 

A Secretária-Geral esclareceu o processo: a admissão dos membros é feita pelo 

Estado membro. As organizações enviam ao CCRUP os pedidos de adesão que depois 

são submetidos à aprovação da Assembleia Geral. Quando são liquidadas as quotas, 

passam a membros efectivos quer da Assembleia Geral, quer dos grupos de trabalho a 

que se propuseram. Informou que, o caso em questão, está relacionado com o Comité 

Executivo. Estas organizações foram propostas pelo Comité Nacional de Pêches 

Maritimes et Élevages Marins (pois, na altura não estavam presentes) e, posteriormente, 

aceitaram a nomeação, por escrito. Para se efectivar a sua presença no Comité Executivo 

é necessário cumprir com certas obrigações com as quais, apesar dos esforços feitos, não 

cumpriram. Esclareceu ainda, que apesar desta eventual saída, mantinha-se a proporção 

60/40. Comentou que a Comissão Europeia estava informada da situação. 

O Sr. Georges-Michel Karam (Comite Regional de Pêches Maritimes et Élevages 

Marins de Guyane) expressou o seu descontentamento com a demora da discussão e 

comentou que não se deve forçar as organizações a pertencer ao Comité Executivo, se 

não manifestam interesse. 

A Secretária-Geral reforçou que a convocação desta reunião se prende com o facto 

de que as 3 organizações não responderem aos contactos realizados e que tem de ficar na 

presente Ata desta reunião, do Comité Executivo, o procedimento a tomar. Informou que 
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tanto o Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins de la Réunion 

(CRPMEM Réunion), o Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins de 

Martinique (CRPMEM Martinique) e o Comité Regional de Pêches Maritimes et 

Élevages Marins des Îles de Guadaloupe (CRPMEM Guadaloupe), participaram nas 

reuniões do ano transato, mas este ano 2020/21 tinham deixado de participar e responder 

a emails. 

O Sr. David Pavón referiu que o único contacto que conseguiram estabelecer foi 

com o Sr. Charly Vincent (Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins des 

îles de Guadaloupe), em dezembro, e que o mesmo tinha manifestado o interesse em 

pertencer ao Comité Executivo. 

O Sr. Georges-Michel Karam acrescentou que tinha contactado o Presidente do 

Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins de la Reunión e que o mesmo 

teria referido que contactaria a Secretária-Geral, para tratar do processo. 

O Sr. Juan Verdú propôs que fosse enviada uma carta de renúncia às 3 

organizações, que teriam de assinar e devolver, estabelecendo um prazo de 5 a 6 dias. 

A Secretária Geral esclareceu que o Regulamento Interno não contempla situações 

como a saída de um membro de um órgão social, apenas a sua explosão do CCRUP. Esta 

última situação tem de ser ratificada pelo Estado Membro. 

O Sr. Juan Verdú acrescentou que nesta reunião, além da aprovação do envio da 

carta, também, deveria ficar aprovado que, caso não haja qualquer resposta, estas 3 

organizações têm de abandonar o cargo. 

O Sr. Charif Abdallah (Chambre d’Agriculture Pêche et Aquaculture de Mayotte) 

reforçou a necessidade de comunicar com estas organizações, por escrito para que se 

possa comprovar o envio. 

Entretanto estabeleceu-se um diálogo entre a Sra Mercedes García (Asociación 

Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) e o Sr. Juan Verdú sobre a interpretação do artº 9 

dos Estatutos e a necessidade, ou não, de elaborar um procedimento. 

A Secretária-Geral reforçou que o que estava a ser discutido era a saída do Comité 

Executivo e não do CCRUP. Referiu que normalmente recebia recibos de leitura dos 

emails enviados para o CRPMEM Guadalupe, mas que nem sempre o mesmo acontecia 

para os emails enviados para o CRPMEM Reunião e o CRPMEM Martinica. Comentou 
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ainda que, seria pouco provável a não receção dos referidos emails, uma vez que os emails 

eram enviados para cerca de quatro endereços eletrónicos diferentes. Relativamente ao 

envio das cartas, esclareceu que o prazo seria contabilizado, a partir da data em que 

assinassem o aviso de receção das mesmas. 

A Sra Anaïs Mourtada (Comité National de Pêches Maritimes et Élevages 

Marins) informou que também tiveram contactos com as mencionadas organizações e 

que as mesmas ficaram de averiguar a melhor forma de resolver a situação. 

O Sr. Gonçalo Carvalho (Sciaena) informou que estava de acordo com a forma de 

actuação que estava a ser proposta, no sentido de dar mais uma oportunidade. 

O Sr. David Pavón referiu se se deveria enviar também uma carta ao Estado 

Membro. A Secretária-Geral relembrou que tal só é necessário se se tratar da expulsão do 

CCRUP, pelo que neste caso, não haveria necessidade de o fazer. 

Solicitou-se a opinião dos Vice-Presidentes do Comité Executivo. Estes 

lamentaram a situação e referiram que concordavam com os procedimentos que estavam 

a ser debatidos ao longo da reunião. 

Após algum debate entre os membros, por fim, a Secretária-Geral resumiu o 

processo a seguir, para clarificação: 

- Envio de um email aos Membros presentes nesta reunião com o texto da carta 

(nas três línguas) para sua aprovação no prazo de 48 horas; 

- Envio da carta por correio registado, com aviso de receção e a solicitar resposta, 

no prazo de 7 dias, às 3 organizações mencionadas; 

- Enviar a mesmas cartas, por email, para que tenham conhecimento antecipado e 

tempo para responder; 

- A carta deverá mencionar que têm sido feitas diversas tentativas de contacto, e 

que as organizações têm de enviar as cópias dos cartões de cidadão e o documento da 

Caixa Geral de Depósitos (CGD) ou devolver a carta de renúncia deviamente assinada; 

- Se não for recebida qualquer resposta, será convocada uma Assembleia Geral 

Extraordinária para retirar a nomeação do cargo de membro do Comité Executivo, das 

organizações em questão. 
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O Sr. Pedro Capela referiu a necessidade da revisão do Regulamento Interno, e 

informou que vai preparar um rascunho desta adenda ao mesmo. 

No final da reunião o Sr. David Pavón congratulou as futuras primeiras reuniões 

presenciais do CCRUP, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, na Praia da Vitória, conforme 

previsto. Fez-se um breve resumo sobre o calendário das reuniões presenciais. 

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião. 
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