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Atas	das	reuniões	da	Assembleia	Geral	do	CC	SUL	
Terça-feira,	29	junho	2021–	Videoconferência		

	

Número	de	membros	presentes:	34	
Número	de	membros	representados:	35	
	

ORDEM	DE	TRABALHOS	
13:30	 Receção	dos	participantes	

Aprovação	da	ata	da	última	reunião	
Aprovação	da	ordem	de	trabalhos		

	
13:45	

	
Atividades	do	CC	SUL	2020-2021	
Apresentação	das	contas	pelo	CAC	[Auditor]	(Resolução	1-	
aprovação	das	contas)	
Relatório	de	atividades	(Resolução	2-	aprovação	do	relatório	
de	atividades)	
Entrada	e	saída	membros	

	

	
14:30	

	
Atividades	do	CC	SUL	2021-2022	
Apresentação	do	orçamento	provisório	(Resolução	3-	aprovação	
do	orçamento	provisório)	
Apresentação	do	plano	de	atividades	(Resolução	4-	aprovação	
do	plano	de	atividades)	
	

15:00	 Atividades	do	CC	SUL	
Apresentação	do	inquérito	de	auditoria	interna		

	
15:15	

	
Outros	assuntos	

	
15:30	

	
Encerramento	da	reunião	

	 	
	

****	
A	29	de	junho	de	2021,	terça-feira,	reuniram-se	por	videoconferência	os	membros	do	CC	SUL	
em	Assembleia	Geral	ordinária	 convocada,	 a	28	de	maio	de	2021,	pelo	presidente.	 Foram	
colocados	à	disposição	dos	membros	os	seguintes	documentos:		

	
• Relatório	de	atividades	
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• Relatório	de	contas	
• Contas	do	exercício	findo	a	31/03/2021	
• Orçamento	provisório		
• Plano	de	atividades	

	
Existe	uma	folha	de	presenças	que	figura	como	anexo	a	esta	ata.	
	 	
A	Assembleia	é	presidida	por	M.	Aurelio	BILBAO,	presidente	da	associação	e	assistido	pelo	

seu	secretariado:	Aurélie	DRILLET	e	Chloé	POCHEAU.	

	

****	
Abertura	da	sessão	às	13:40	

	

Aurelio	 Bilbao,	 presidente	 do	 CC	 Sul,	 deu	 início	 à	 reunião	 agradecendo	 a	 participação	 de	

todos	os	presentes.	Em	seguida,	exprimiu	os	seus	votos	de	uma	rápida	recuperação	a	Nicolas	
Fernandez	Munoz,	pela	segunda	vez	infetado	com	Covid-19.	

A	ata	e	a	ordem	de	trabalhos	da	reunião	anterior	foram	aprovadas	por	unanimidade.		

1. Aprovação	 do	 relatório	 de	 contas	 e	 aprovação	 das	 contas	 do	 exercício	 findo	 a	
31/03/2021	

Julien	Barbeau	(In	Extenso),	auditor	do	CC	Sul,	apresentou	as	contas	do	exercício	de	2020-

2021.	O	auditor	certificou	que	as	contas	anuais	 fechadas	a	31	de	março	2021	são,	no	que	
respeita	as	regras	e	princípios	franceses,	regulares	e	verdadeiras,	dando	uma	imagem	fiel	do	

resultado	 das	 operações	 e	 da	 situação	 financeira	 e	 patrimonial	 da	 associação	 no	 final	 do	

exercício	de	2020-2021.	As	contas	apresentam	um	excedente	de	125	000	euros	(97	000	do	
exercício	 anterior)	 resultantes	 da	 crise	 sanitária	 e	 da	 redução	 de	 custos	 (redução	 de	

despesas	com	deslocações).	Como	os	financiamentos	da	associação	estão	relacionados	com	

o	 volume	 das	 despesas	 autorizadas	 observa-se,	 também,	 uma	 redução	 nos	 rendimentos	
operacionais	deste	exercício	(300	000	euros	em	vez	dos	400	000	euros	do	exercício	anterior).	

Este	excedente	vem	reforçar	os	fundos	próprios	da	associação,	a	sua	tesouraria,	permitindo-

lhe	 operar	 com	 um	 ano	 de	 avanço.	 Trata-se	 de	 uma	 estrutura	 financeira	 completamente	
saudável.	
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Resolução	1:	A	assembleia	geral	validou	o	relatório	de	contas	e	as	contas	do	exercício	findo	

por	 unanimidade,	 assim	 como	 uma	 nova	 afetação	 destes	 resultados	 para	 o	 próximo	

exercício.			

Em	 resposta	 a	Aurelio	Bilbao	e	 Javier	 Lopez	 (OCEANA),	Aurélie	Drillet	 (Secretariado	do	CC	

SUL)	 especificou	 que	 mesmo	 que	 seja	 necessário	 reembolsar	 91	000	 euros	 à	 Comissão	
Europeia,	a	tesouraria	do	CC	SUL	não	sofreria	qualquer.	Trata-se	de	dois	processos	distintos.	

	Aprovação	do	Relatório	de	atividades	

Chloé	 Pocheau	 (Secretariado	 do	 CC	 SUL)	 apresentou	 o	 relatório	 de	 atividades	 do	 ano	 de	
2020-2021.	Relembrou	todas	as	reuniões	organizadas	pelo	CC	SUL,	as	taxas	de	participação	e	
os	 pareceres	 publicados	 como	 resposta	 ao	 programa	 de	 trabalho.	 Informou,	 também,	 da	

saída	 de	 alguns	 membros,	 em	 particular	 dos	 que	 se	 encontravam	 ligados	 ao	
desaparecimento	do	grupo	insular	e	à	criação	do	CC	RUP	[Conselho	Consultivo	das	Regiões	
Ultraperiféricas],	assim	como	da	entrada	da	Cooperativa	Gallega	Del	Mar	Santa	Eugenia.	

Resolução	2:	Este	relatório	foi	aprovado	por	unanimidade	pela	assembleia	geral.		

2. Aprovação	do	Orçamento	provisório	

Aurélie	Drillet	(Secretariado	do	CC	SUL)	apresentou,	de	seguida,	o	orçamento	provisório	para	

o	exercício	de	2021-2022.	A	contribuição	da	Comissão	Europeia	foi	revista	em	alta	passando	
de	280	000	euros	para	335	000	euros	sendo	a	principal	alteração	nas	receitas	previstas.	As	

contribuições	 dos	 Estados	 Membro	 e	 das	 regiões	 francesas	 mantêm-se	 inalteráveis.	 As	

cotizações	 dos	membros	 sofreram	uma	 ligeira	 baixa,	 pois	 alguns	 commitments	 não	 foram	
recebidos	 a	 tempo	 e	 não	 puderam	 ser	 integrados	 no	 orçamento	 provisório,	mas	 também	

porque	 alguns	 membros,	 nomeadamente	 os	 açorianos,	 abandonaram	 o	 CC	 SUL	 para	

integrarem	o	CC	RUP.		

No	 que	 concerne	 às	 despesas	 estima-se	 que	 sejam	 idênticas	 às	 dos	 anos	 anteriores,	

esperando	que	é	o	regresso	às	reuniões	presenciais	proximamente.	

	

Resolução	3:	O	orçamento	foi	aprovado	por	unanimidade	pela	assembleia	geral.	
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3. Aprovação	do	Plano	de	atividades	

Chloé	Pocheau	apresentou	o	plano	de	atividades	para	o	ano	de	2021-2022,	especificando	os	
trabalhos	que	já	foram	iniciados.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Jérôme	Jourdain	(UAPF)	acrescentou	que	as	questões	ambientais	têm	ganho	muita	força	e,	

nesse	 sentido,	 estão	 em	 preparação	 várias	 convenções	 internacionais.	 São,	 por	 isso,	
espectáveis	muitos	pedidos	de	consulta	para	os	quais	o	CC	SUL	deverá	estar	preparado.		

Santiago	Folgar	Guttierez	(AVOCANO)	propôs	ao	secretariado	que,	nas	Astúrias,	se	fizesse	a	

reorganização	dos	grupos	de	trabalho	assim	que	a	situação	sanitária	o	permita.		

	

Resolução	4:	O	plano	de	trabalhos	foi	aprovado	por	unanimidade	pela	assembleia	geral	do	

CC	SUL.	

	
•	Prioridade	1:	Planos	de	gestão	e	regras	de	exploração	
Plano	de	gestão	das	Águas	Ocidentais	
Abordagem	mono	específica	 (sardinha	do	golfo,	 sardinha	 ibérica,	 carapau,	 lagosta-
castanha,	atum	branco,	atum	rabilho)	
		
•	Prioridade	2:	Acompanhamento	da	atualidade	comunitária	
Monitorização	e	reporte	operacional	do	OD	[Oxigénio	Dissolvido]		
Parecer	sobre	as	possibilidades	de	pesca	para	2022	
Regulamentos	comunitários		
Covid-19	
Brexit	
	
•	Prioridade	3:	Melhorar	o	conhecimento	e	a	gestão	a	curto	prazo	
Encalhes	de	mamíferos	marinhos	no	Golfo	da	Biscaia	
Implementação	de	uma	abordagem	eco	sistémica		
Acompanhamento	dos	desenvolvimentos	do	CIEM	
	
•	Prioridade	4:	Apoio	à	pesca	artesanal	
Espécies	invasoras	
Sucessão	geracional	e	modernização	dos	navios		
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Foram,	ainda,	anunciadas	as	datas	das	próximas	reuniões	do	CC,	pelo	secretariado:			
	

4. Funcionamento	do	CC	SUL	
	
Chloé	Pocheau	 (Secretariado	do	CC	SUL)	apresentou	o	 inquérito	da	auditoria	 interna.	Este	
será	enviado	aos	membros	para	averiguar	dos	seus	níveis	de	satisfação	sobre	vários	aspetos	
chave	do	CC	SUL	(plano	de	trabalho,	participação,	representação	externa,	comunicação…)	e	

para	 identificar	 possibilidades	 de	 melhoria.	 Os	 membros	 têm	 até	 dia	 31	 de	 agosto	 para	

responderem	 e	 os	 resultados	 serão	 apresentados	 nos	 próximos	 encontros	 dos	 grupos	 de	

trabalho	(outubro	2021).	O	inquérito	permite	o	anonimato	a	todos	os	membros	que	assim	o	
desejem.		

Javier	 Lopez	 (OCEANA),	 Aurelio	 Bilbao	 (Presidente	 do	 CC	 SUL),	 Serge	 Larzabal	 (CNPMEM),	
Maria	 Jose	 Rico	 (Federação	 das	 Astúrias)	 agradeceram	 ao	 secretariado	 pelo	 trabalho	

desenvolvido.	Encorajaram	todos	os	membros	à	participação	nesta	consulta	 fazendo	assim	

progredir	o	CC	SUL.		

	
Não	havendo	mais	nada	a	discutir	da	ordem	de	trabalhos,	encerrou-se	a	sessão	às	14:30	
	
	
	

1. GT	Ad-Hoc	sardinha	ibérica:	1	de	julho	
2. Ateliê	atum	rabilho:	19	julho	
3. Apresentação	dos	pareceres	do	CIEM:	7	de	setembro	
4. GT	Ad-Hoc	Covid:	7	de	setembro	
5. Grupos	de	trabalho:	14	–	15	de	outubro	
6. Comité	Executivo:	9	de	novembro	


