A Nova Política Comum das Pescas
22 de Setembro de 2011 (5.ª feira), 14h30
PRO MEMORIA
O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de convidar V. Exa. e
sua Exma. Família para participarem numa primeira reflexão sobre “A Nova Política
Comum das Pescas”, organizada pela Secção de Geografia dos Oceanos, a realizar
na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, edifício contíguo ao Coliseu dos Recreios
em Lisboa) em 22 de Setembro de 2011, com início às 14h30.
Às 14h00, é inaugurada a exposição fotográfica "Um Regresso ao Futuro" organizada
pela SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, no âmbito da aliança
OCEAN2012

de

organizações não-governamentais, que

estará

patente

no

átrio

da

Sociedade de Geografia de Lisboa até ao dia 30 de Setembro corrente.

Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA
Tlf: 21 342 54 01 – Fax: 21 346 45 53
www.socgeografialisboa.pt – geral@soc.geografia.lisboa.pt
(r.s.f.f.)

Finalidade
Permitir uma reflexão inicial sobre temas inovadores da reforma da Política Comum das
Pescas, tais como, aplicação plena do conceito de sustentabilidade à pesca, gestão plurianual
baseada nos ecossistemas e no princípio da precaução, proibição das rejeições, rendibilização
da pesca mediante a introdução de um regime de concessões ou partes de captura transferíveis,
apoio à pequena pesca, desenvolvimento de uma aquicultura sustentável, aperfeiçoamento do
conhecimento científico, governação descentralizada, nova política de mercado, instrumento
financeiro adaptado e moderno. A esta sessão, seguir-se-ão outras no acompanhamento do
processo deliberativo no âmbito europeu e da formulação da posição nacional.

Programa atualizado
14h30 – Abertura:
_Palavras iniciais, Prof. cat. Luís Aires-Barros (Presidente da Sociedade de Geografia de
Lisboa);
_”Introdução”, CAlm José Bastos Saldanha (Presidente da Secção de Geografia dos
Oceanos) (5 min);
_”Exposição fotográfica: Um Regresso ao Futuro”, Mestre Gonçalo Carvalho (em representação
da PONG-PESCA) (8 min);

_”O significado da Nova Política Comum das Pescas”, Dr. Eurico Monteiro (20 min).
15h00 – Painel 1: ”A Nova Política Comum das Pescas: Implicações Institucionais e
Ambientais”:
Moderador, Dr. José Almeida Serra (Montepio Geral);
_Intervenções breves (15 min cada):
(1) “Regime jurídico europeu de conservação de recursos pesqueiros”, Prof.ª Doutora
Marta Chantal Ribeiro (Faculdade de Direito da Universidade do Porto);
(2) “Avaliação e gestão dos recursos pesqueiros do Continente”, Prof.ª Doutora Margarida
Castro (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do Algarve);

_Debate e comentários conclusivos (45 min).
16h40/16h55 – Intervalo.
17h00 – Painel 2: ”A Nova Política Comum das Pescas: Implicações Económicas e
Sociais”:
Moderador, Prof. Cat. Rui Junqueira Lopes (Escola de Ciências Sociais da Universidade de
Évora);
_Intervenções breves (15 min cada):
(1) “A pesca industrial”, Eng. Miguel Cunha (ADAPI – Associação dos Armadores das
Pescas Industriais e Empresa Testa & Cunhas S.A.);
(2) “A pequena pesca”, Sr. João Lopes (Mútua dos Pescadores, C.R.L.);
(3) “A aquicultura”, Dr. Francisco Ruano (Unidade de Aquicultura do Instituto Nacional de
Recursos Biológicos, I.P.);
_Debate e comentários conclusivos (45 min).
18h35 – Encerramento:
_Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Mar, Prof. Doutor Manuel Pinto de Abreu;
_Presidente da SGL.

Participe nesta sessão. Divulgue-a.

