O futuro das pescas nas
Regiões ultraperiféricas
Quinta-feira 10 de Novembro de 2016
12h30 – 14h30
Sala JAN 6Q1
Parlamento Europeu, Bruxelas
Conferência co-presidida por :
Maurice PONGA, Deputado Europeu
Vice-presidente da Comissão do Desenvolvimento
Presidente do grupo de trabalho "Ilhas e Ultramar" do Intergrupo do Parlamento Europeu "Mudanças Climáticas,
Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável"
Alain CADEC, Deputado Europeu,
Presidente da Comissão das Pescas
Presidente do grupo de trabalho "Pescas, Aquacultura e Assuntos Marítimos" do Intergrupo do Parlamento Europeu
"Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável"
Interpretação FR-DE-EN-ES-PT
PROGRAMA

A pesca nas regiões ultraperiféricas é caracterizada hoje por constrangimentos específicos a esses territórios
isolados, insulares (para a maior parte), com um clima tropical e um mercado limitado. Nas RUP, os barcos são
na sua maioria pequenos, a capacidade de pesca é baixa, a autonomia das embarcações marítimas é reduzida (95%
dos navios praticam uma pesca diária), e a vetustez da frota provoca preocupações sobre a segurança física dos
marinheiros no mar que, além disso, torna a profissão menos atraente. A estas dificuldades é ainda acrescentado
o fenómeno da pesca ilegal ao largo das costas onde existe um recurso pelágico importante.
No entanto, a pesca das RUP tem imenso potencial para oferecer através de uma zona económica exclusiva que
faz da UE a primeira bacia marítima do mundo, numa altura em que sabemos que a segurança alimentar de
amanhã vai passar pelo recurso pesqueiro.
Através do relatório de iniciativa do Parlamento Europeu intitulado "Gestão das frotas de pesca das RUP" da
Deputada Ulrike Rodust (responsável pelo relatório, S&D, DE), põe-se a questão do futuro deste sector
económico vital para o desenvolvimento dos territórios ultramarinos. O relatório parte da dupla constatação que,
por um lado, as frotas de pesca das RUP são um instrumento crucial para o dinamismo ultramarino, e por outro
lado, que elas encontram dificuldades inerentes às especificidades de esses territórios.
A conferência tem como objetivo de conscientizar sobre as especificidades da pesca nas regiões ultraperiféricas, e
de identificar melhorias aplicáveis no âmbito da Política Comum das Pescas atual (2014-2020) para que as frotas
de pesca das RUP realizem finalmente o seu potencial.

Contacto: Paolo Mattana, Secretariado do Intergrupo - paolo.mattana@ebcd.org, + 32 2 230 30 70

11h30-12h30

Inscrição
(Entrada JAN do Parlamento Europeu)

11h45-12h30

Cocktail buffet (Espace Brasserie JAN 3 Q)
Sessão de abertura

12h30-13h00

Discurso de boas-vindas, Maurice PONGA, Deputado Europeu – 2 min
Discurso de abertura, Alain CADEC, Deputado Europeu – 5 min
Discurso de Ulrike RODUST, Deputada Europeia e responsável pelo relatório sobre a gestão das frotas de
pesca das RUP – 5 min
Discurso de Rodolphe ALEXANDRE, Presidente da Conferência das RUP - 10 min
Discurso de Armando ASTUDILLO, Conselheiro “Atlântico, Regiões Ultraperiféricas e Ártico”, DG
MARE, Comissão Europeia – 10 min
Painel 1 :
As RUP, bacias marítimas diversas e estratégicas

13h00-13h25 - Presidido por Ricardo SERRÃO SANTOS, Deputado Europeu (Açores)
1) Particularidades geográficas e ecológicas – Carole Martinez, IUCN, 10 min
2) Técnicas de pesca próprias – Jorge Gonçalves, Presidente da Assembleia Geral da Federação das Pescas dos
Açores, 10 min
5 min : perguntas/respostas
Painel 2 :
A necessidade de um novo quadro Europeu para permitir um desenvolvimento sustentável das RUP
13h25-13h50 - Presidido por Gabriel MATO, Deputado Europeu (Canárias)
1) Contexto económico e social – Abel Morales Rodriguez, Vice-conselheiro para a Agricultura, Pecuária, Pescas e
Água do Governo Autónomo das Canárias, 10 min
2) Desafios que devem ser considerados a um nivel regional mais largo – Jocelyn Médaille, CRPMEM Guyana, 10
min
5 min : perguntas/respostas
Painel 3 :
A necessidade de uma nova política no que diz respeito ás pescas nas RUP
13h50-14h25 - Presidido por Younous OMARJEE, Deputado Europeu (Ilha da Reunião)
1) Instrumentos para apoiar a pesca nas RUP: um novo fundo comunitário ou intervenções nacionais ? – Fabrice
Minatchy, CRPMEM et ARIPA Ilha da Reunião, 10 min
2) Uma melhor tomada em consideração dos interesses das RUP no que diz respeito ás políticas Europeias – JeanClaude Yoyotte, CRMPEM Guadalupe, 10 min
15 min : perguntas/respostas
14h25-14h30

Conclusões por Claudia MONTEIRO DE AGUIAR, Deputada Europeia (Madeira) e relator
sombra do PPE sobre a gestão das frotas de pesca das RUP
Contacto: Paolo Mattana, Secretariado do Intergrupo - paolo.mattana@ebcd.org, + 32 2 230 30 70

