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Ex.mo Sr. David Pavón González, 
 

Agradeço a sua carta datada de 18 de agosto de 2021, que incluía em anexo as 

recomendações do Conselho Consultivo para as Regiões Ultraperiféricas (CC RUP) sobre 

a alocação das possibilidades de pesca do atum patudo (Thunnus obesus) na Comissão 

Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT). Posso assegurar 

que os meus serviços analisaram cuidadosamente a sua proposta antes da reunião 

intersecional do Painel 1 da ICCAT e da reunião anual do ICCAT. Preferimos, porém, 

responder-lhe após a reunião anual da ICCAT para também partilhar consigo os resultados 

desta reunião. 

 

O nosso objetivo primário, para o tema abordado, é dar prioridade e defender a quota da 

União Europeia (UE) e em simultâneo proteger os interesses dos pescadores de pequena 

escala. 

 

Na verdade, este ano a UE apresentou uma proposta ambiciosa para a reunião anual da 

ICCAT que, com base nos progressos alcançados entre as reuniões, teria abordado algumas 

das principais questões pendentes, incluindo uma consideração especial às especificidades, 

necessidades e oportunidades piscatórias dos pescadores artesanais de pequena escala em 

Estados costeiros desenvolvidos. Além disso, a proposta abordava várias questões 

específicas, tal como a estipulação do número total admissível de capturas (TAC) para o 

atum patudo, refletindo a melhoria da unidade populacional; a realocação de oportunidades 

de pesca para Estados costeiros em desenvolvimento para garantir uma distribuição mais 

equitativa das oportunidades de pesca; melhor gestão da capacidade piscatória, a gestão de 

dispositivos de agrupamento dos peixes (DCP) e também a melhoria das medidas de 

monitorização, controlo e supervisão (MCS) de pesca.  
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Infelizmente, apesar dos melhores esforços da UE, não foi possível alcançar um acordo na 

reunião anual da ICCAT deste ano sobre uma recomendação com um novo programa 

plurianual de conservação e gestão dos atuns tropicais. Como sabe, isto resultou na 

renovação da atual medida temporária para 2022 com um compromisso de última hora que 

contém um prazo de 72 dias para cercadores com rede de cerco com retenida que utilizam 

DCPs no início de 2022 e um pequeno aumento do TAC para 62.000 toneladas. Ainda será 

necessário trabalhar muito na ICCAT de 2022 de modo a garantir a adoção de uma medida 

robusta e abrangente para 2023. 

 

Este foi um resultado muito dececionante e a UE continuará os seus esforços para que o 

futuro plano dos atuns tropicais contenha um pacote de medidas mais equilibrado e eficaz, 

incluindo uma melhor gestão das atividades piscatórias nos DCPs e de outras frotas, uma 

TAC alinhada com os pareceres científicos, que permite abordar a alocação de TAC tanto 

para o atum patudo como para o atum albacora, juntamente com limites de capacidade 

consistentes com estas alocações.  

 

Gostaria de agradecer por nos ter abordado em relação a este assunto deveras importante, 

e também confirmar o compromisso da UE na continuidade dos trabalhos com a CC RUP 

e outras partes de relevo da UE no sentido de adotar uma medida robusta para o atum 

patudo na ICCAT em 2022. 

 

Prezo imenso a nossa profícua cooperação contínua. Caso tenha mais dúvidas sobre a nossa 

resposta, entre em contacto com a Sr.ª Pascale COLSON, coordenadora dos Conselhos 

Consultivos (Pascale.COLSON@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), que irá reencaminhar a 

sua dúvida para o colega adequado. 

 

Sinceros cumprimentos, 

 

 

 

 
Charlina VITCHEVA 

 

 

 

 

 

 
c.c.: V. Veits, A.C. Jessen, A. Hurrelmann, S. Billiet, F. Biagi, 

L. Molledo, A. Malczewska, S. Howard, A. Peyronnet (DG MARE) 

Daniela Costa dcosta@ccrup.eu 
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