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Ouvindo as comunidades piscatórias

rio da Terra Chã, e São Mateus e
os/as participantes tiveram opor-
tunidade de se movimentar por
entre as diferentes mesas e pos-

ters contribuindo com a sua ex-
periência e saber para aprofun-
dar os temas em debate.

A Politica Comum de Pescas

munidades piscatórias, na vali-
dação de competências dos seus
membros e naimportânciadain-
tegração do mar e da pesca em
todo o percurso da educação for-
mal.

No Painel sobre Comerciali-
zação e Valorização do Pescado
foi evidenciada a necessidade de
uma melhor repartição das mais
valias do pescado e co-responsa-
bilização de todos/as: melhor
tratamento do pescado a bordo;
presença de veterinários/as e
classificadores/as na lotas e sele-
tividade na aquisição por parte
dos/as comerciantes.

Relativamente ao tema pesca
turismo e tendo em conta as ex-
periências piloto que actualmen-
te decorrem nos Açores, aler-
tou-se para a importância do
desenvolvimento de um estudo
profundo e abrangente que
aponte directrizes sobre como
melhor integrar e desenvolver
essa actividade na região.

De salientar ainda o contacto
directo dos/as cientistas estran-
geiros com a realidade local pro-
porcionado pela visita às comu-
nidades piscatórias de Ribeira
Quente e Rabo de Peixe, em São
Miguel. Enquanto na primeira
visitaram o porto e o estaleiro, em
Rabo do Peixe reuniram com mu-
lheres da pesca, membros do nú-
cleo de ilha da Associação Ilhas
em Rede, com quem trocaram
ideias e preocupações.

O Congresso financiado pela
SRCTE, e na sequência do pro-
jecto EDUMAR, foi organizado
em parceriapelo Grupo de Biodi-
versidade da Universidade dos
Açores, RCE - Açores, UMAR-
Açores e Associação para a Defe-
sa do Património Marítimo dos
Açores. �
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Incentivaradiscussão entre in-
vestigadores/as e membros
das comunidades piscatórias,

foi o grande objectivo da confe-
rência “Explorar a Riqueza das
Comunidades Piscatórias ouvin-
do as suaVozes” que decorreu en-
tre 21 e 24 de Outubro nas ilhas
Terceira e São Miguel.

O carácter inovador da confe-
rência, onde participaram cien-
tistas da Dinamarca, Islândia,
Espanha, Reino Unido, Polóniae
EUA, começou pela prévia aus-
cultação de pessoas e associações
ligadas à pesca nas várias ilhas,
relativamente às temáticas mais
pertinentes e que foram: Políti-
ca de Pescas; Valorização e Co-
mercialização de Pescado; For-
mação e Educação; Monitoriza-
ção e Gestão de Stocks e Pesca
Turismo.

Durante o encontro cadatema
foi debatido em mesas redondas,
com recurso a métodos interati-
vos, em inglês e em português, de
forma a incentivar a partilha e o
debate de opiniões. Para o efeito
cada grupo contou com o apoio
de facilitadores/as, tradutores/as
e redactores/as.

Na Terceira os trabalhos divi-
diram-se entre o Pólo Universitá-

Última
geração de
pescadores?

Inovador na forma e no
conteúdo, workshop
bilingue juntou cientistas
locais e estrangeiros com
representantes das
comunidades piscatórias
açorianas

Um novo mercado de quotas alte-
rou a distribuição geográfica das
atividades piscatórias e alterou o
acesso aos recursos da pesca. Os
pescadores de hoje têm que com-
prar ou alugar direitos de quota
uns aos outros para poderem ir
parao mare pescar.

Em consequência disto, as ati-
vidades da pesca têm-se concen-
trado em menos barcos, centrali-
zadosemcertasregiõeseàvoltade
certosportos.Aomesmotempoas
relações entre as pessoas envolvi-
das no setor têm mudado. Uma
novaclassededetentoresdequota
controlaoacessoaopeixeeosanti-
gos tripulantes/pescadores têm

agoraoacessodependente dosdo-
nos das quotas.

Umavez que o objetivo primá-
rio erareduzirafrotae melhorara
economiaparaos pescadores, um
sistema de salvaguarda foi posto
em funcionamento paraproteger
as pequenas comunidades de se-
rem adquiridas por grandes com-
panhiasdepesca.Masosistemade
salvaguarda mostrou-se ineficaz
naproteção dos pescadores de pe-
quenaescala.

Os preços relativos aos direitos
de pescacresceram rapidamente,
entre 5 e 10 vezes, e os donos da
quotaforamapanhadosnodilema
entreobenefícioindividualeama-

nómicosesociais.Opercursoindi-
ca-nos que estamos prova-vel-
mente atestemunhar aúltimage-
ração de comunidades pis-cató-
rias, mas também promete um
novo futuro de megaportos de
águas suficentemente pro-fundas
paragrandes arrastões de aço.

Enquantopromotordeeficiên-
ciaeconómicao sistemanão con-
templainfraestruturas paravalor
acrescentado local, produção ali-
mentar, turismo ou ligações àme-
mória local. Pior ainda, o sistema
destroiaspossibilidadesdedesen-
volverestratégias alternativas e de
qualidade de vidaem áreas rurais
costeiras.�
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nutenção de postos de trabalho e
atividade nacomunidade.

Isto demonstra que o modelo
dinamarquês falhou no que res-
peitaaoequilíbriodeobjetivoseco-

foi um dos assuntos que maior in-
teresse e discussão provocou, no-
meadamente a questão relacio-
nada com as Quotas Individuais
Transferíveis (QIT) e o impacto
negativo que a concentração das
quotas de pesca em grande com-
panhias pode ter, nomeadamen-
te o desaparecimento de peque-
nas comunidades costeiras como
já se verifica na Dinamarca.

Ao nível das outras temáticas
concluiu-se que umamonitoriza-
ção/gestão de stocks eficiente só é
possível estreitando acomunica-
ção entre o nível de gestão euro-
peu com o nível de gestão local,
até ao nível das comunidades.

As ideias saídas do painel
Educação e Formação apontam
no sentido da valorização das co-
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