
 
 
 

Sra Charlina Vitcheva 
Diretora Geral 
Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e Pescas 
Rue de la Loi 200 
1049 Bruxelas 
BÉLGICA 

 

03 de fevereiro de 2023 

 

Cara Sra. Vitcheva , 

Desde a sua criação ao abrigo da Política Comum das Pescas, os Conselhos Consultivos (CCs) têm 

beneficiado de diversas participações das partes interessadas com uma vasta gama de conhecimentos 

especializados em pesca, aquacultura, processamento e retalho, incluindo em questões de 

conservação e gestão. Embora o número de membros possa oscilar ao longo dos anos, os CCs 

continuam a trabalhar para atrair novos membros, seja informalmente ou estrategicamente, o que 

pode ser visto nas apresentações de exemplo feitas pela Secretaria do Conselho Consultivo de 

Mercados na reunião Inter-ACs em janeiro 2021 ( link ) e pelo Secretariado do Conselho Consultivo 

das Águas do Noroeste em novembro de 2022 ( link ). Apesar desses esforços, o conhecimento 

público sobre a existência dos CCs, seu papel e seu trabalho permanece baixo. 

Nas discussões que se seguiram a estas apresentações, os Conselhos Consultivos apelaram à 

Comissão Europeia para apoiar o seu trabalho na atração de novos membros, aumentando a 

visibilidade dos CCs, bem como promovendo as suas conquistas. Os CCs sentem coletivamente que há 

um papel a ser desempenhado pela Comissão e que os esforços nesse sentido podem ser 

fortalecidos. 

Os CCs que assinam esta carta gostariam, portanto, de reiterar este pedido e fornecer algumas 

sugestões concretas de ações que a Comissão poderia empreender a este respeito: 

• Desenvolver e implementar uma campanha nos meios de cominicação social promovendo o 

trabalho dos Conselhos Consultivos, para aumentar a conscientização sobre o trabalho que 

estão a desenvolver e convidar as partes interessadas externas a abordar questões 

relacionadas à pesca, aquicultura e meio ambiente marinho no Conselho Consultivo 

apropriado. Essas campanhas podem ser desenvolvidas em colaboração com todos ou  com 

CCs específicos, para destacar esforços relevantes, particularmente onde o trabalho do CC 

específico poderia beneficiar de uma participação civil e profissional estendida e, de outra 

forma, para aumentar a conscientização sobre os projetos, trabalho em grupo, eventos 

públicos, etc. 

• Publicar uma visão global anual das submissões dos CCs (por exemplo, conselhos e 

recomendações) e seu impacto direto no desenvolvimento de políticas, para mostrar o valor 

https://www.nwwac.org/listing/inter-acs-meeting-with-dg-mare.3245.html
https://www.nwwac.org/listing/dg-mare-inter-ac-meeting.3961.html


 
 

do trabalho dos CCs; alertar para a visita aos sites dos CCs para obter mais informações sobre 

o funcionamento e o impacto nas políticas. 

• Incentivar os Estados Membros a promover, apoiar e interagir com os CCs e a participar nas 

suas reuniões. 

• Continuar a enfatizar o trabalho dos CCs em todas as comunicações com as partes 

interessadas, incluindo o boletim eletrónico mensal da DG MARE da UE e as contas de redes 

social. 

• Quando se reunirem bilateralmente com partes interessadas externas ativas em questões de 

pesca e aquicultura, aproveitar a oportunidade para incentivá-los a enviar pedidos de adesão 

de membros aos Conselhos Consultivos relevantes. 

• Incentivar as partes interessadas externas a assinar os boletins electrónicos de CCs 

existentes1 para se manterem informados sobre os desenvolvimentos do CC, reuniões e 

eventos pertinentes, bem como relatórios dessas reuniões. 

 

A conscientização sobre o impacto do trabalho dos Conselhos Consultivos é vital para garantir que o 

valor desse trabalho seja reconhecido por todas as partes interessadas, o que aumentará 

significativamente a atratividade dos CCs. 

Agradeceríamos muito se a Comissão acompanhasse esta solicitação e a incluísse como um ponto da 

agenda na próxima reunião Inter-AC em março. 

 

Agradecemos sua cooperação contínua e esperamos receber resposta em breve. Para qualquer 

consulta específica, você pode entrar em contato com Mo Mathies, secretária executiva do NWWAC 

(mo.mathies@nwwac.ie). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1BSAC: http://www.bsac.dk/BSAC-Resources/Documents-section/BSAC-Newsletter-latest 
LDAC: https://ldac.eu/en/medias/newsletters  
NSAC: https://www.nsrac.org/newsletter-archive/ 
PelAC: Contate-nos - O Conselho Consultivo Pelagic (pelagic-ac.org) 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bsac.dk%2FBSAC-Resources%2FDocuments-section%2FBSAC-Newsletter-latest&data=05%7C01%7Cmo.mathies%40nwwac.ie%7Ccf7073c7a3ce4f73c13808daf7c562d5%7C140f3fd987b6473fb97572089c7c9eb5%7C1%7C0%7C638094724399191708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MB35YAyNswYHTZloLr3vwD6X3N9sXOpAo%2FtQenSnUBc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fldac.eu%2Fen%2Fmedias%2Fnewsletters&data=05%7C01%7Cmo.mathies%40nwwac.ie%7C10c3e3033bcc4dc5ad0a08daf7c4c9a1%7C140f3fd987b6473fb97572089c7c9eb5%7C1%7C0%7C638094721830448758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u8HM1%2B9orDzs4AhSGpLTG6p6A6FYf7EE1b7VF96X3XM%3D&reserved=0
https://www.nsrac.org/newsletter-archive/
https://www.pelagic-ac.org/contact-us/


 
 
 

Atenciosamente, 

 

Emiel Brouckaert 

________________ 
Presidente NWWAC 

 

Brian Thomsen 
 

 
 

________________ 
Presidente AAC 

 

Daniel Buhai 
 

 
________________ 

Presidente BISAC 

 
 

David Pavón 
 
 
 

________________ 
Presidente CCRUP 

 

 
Antonio Marzoa Notlevsen 

 
________________ 

Presidente MEDAC 

 

 
Aurelio Bilbao 

 

 
________________ 

Presidente CCSUD 

 

 
Jaroslav Zielinski 

________________ 
Presidente BSAC 

 

 
Kenn Skau Fischer 

 
________________ 

Presidente NSAC 

 

 
Sean O’Donoghue 

 

 
________________ 

Presidente PELAC 

 

 
Iván Lopez 

 
________________ 

Presidente LDAC 

 

 
Yobana Bermúdez 

 
________________ 

Presidenta MAC 
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