
AÇORIANO ORIENTAL . SÁBADO, 12 DE NOVEMBRO DE 2011 VOZ DOS MARÍTIMOS|21

A11 de Outubro represen-
tantes da pequena pesca
de 11 países da União Eu-

ropeia e organizações de defesa
do ambiente transnacionais par-
ticiparam em audição do Grupo
das Pescas do Parlamento Euro-
peu centradanadiscussão do pa-
cote de regulamentos para a re-
forma de Política Comum de
Pescas (PCP). As intervenções da
pequena pesca e das ONG’s do
ambiente foram precedidas
duma troca de impressões com
os deputados dos diferentes gru-
pos nos quais se incluíam a de-
putada Maria do Céu Patrão Ne-
ves, relatora do parecer do P E
sobre a reforma da PCP.

Pequena pesca, ONG´s do
ambiente e Eurodeputados/as,
convergem relativamente à pro-
postade regulamentos dacomis-
são e considerando que estes não
reflectem a rica e diversificada
discussão ocorrida a todos os ní-
veis e em todos os países daUnião
para os quais a pesca é de funda-
mental importância.

Do debate Constatou-se que
esta critica generalizada às pro-
postas da Comissão gera na pe-
quena pesca da Europa um sen-
timento de frustração e de des-
confiança nas instituições da
união. Apequena pesca sente-se
defraudada. Contava que a Co-
missão contemplasse a descen-
tralização da gestão dos recur-
sos, proposta praticamente por
unanimidade, tanto nos debates
efectuados no âmbito dos Con-
selhos Consultivos Regionais
(CCR’s) como nos debates orga-
nizados pelas entidades da so-
ciedade civil de cada Estado
membro.

Esperava-se renacionalização
da gestão dos recursos pesquei-
ros dos territórios marítimos dos
Estados Costeiros, nalinhado es-
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PE deve rejeitar a reforma
da Política Comum de Pesca

apelando aos eurodeputados
para que rejeitam o documento
dacomissão por ser altamente le-
sivo da pesca de pequena escala,
mais respeitadora da sustenta-
bilidade e que representa o em-
prego de entre 70 a80 % dos pes-
cadores daEuropa, conforme es-
tudo apresentado no Parlamento
Europeu.

Das propostas subscritas por
dezenas de associações de pesca-
dores, ONG´S do ambiente e co-
lectivos de mulheres da pesca
destacam-se:

- Prioridade no acesso aos re-
cursos pesqueiros à pesca am-
biental e socialmente mais sus-
tentável. Os critérios de sustenta-
bilidade devem hierarquizar o
acesso aos recursos, favorecendo
os que têm menor impacto sobre

o meio ambiente marinho e ge-
ram maior emprego.

- Revogar a obrigatoriedade
do sistema de concessões de pes-
catransferíveis (CPT) proposto e
oferecer um conjunto de instru-
mentos alternativos destinados a
permitir o acesso aos recursos
com base nos critérios de susten-
tabilidade e de empregabilidade.

- Aprovação de calendário
parao desenvolvimento e aadop-
ção de planos plurianuais que
apliquem as medidas aprovadas
através de processos participati-
vos e de co-gestão.

- Estabelecimento e aplicação
de protocolos claros destinados a
evitarconflitosentreosdiferentes
utilizadores que partilham recur-
soscomunidadespopulacionaise
territórios de pescacomuns.�

tatuído na Convenção do Mar,
subscrito tanto pelos estados
membros da União Europeia
como pela própria U.E. A crítica
às propostas da comissão é con-
tundente quando denuncia o fa-
vorecimento das grandes empre-
sas armadoras e os grupos que
controlam o comércio alimentar
com o sistema de concessões de
quotas individuais transferíveis,

Ilídia Bettencourt mulher da pesca da ilha Graciosa
Ilídia Bettencourt é uma grande
mulher da pesca, natural da ilha
Graciosa. Em 1993 tirou acédula
marítima e vai ao mar desde esta
altura. Tem um barco chamado
“Lagosta” e sempre que o tempo
permite sai para o mar em busca
de sustento.

Ilídia não tinha qualquer li-
gação com o sector piscatório,
pois a sua família vivia da agri-
cultura. Foi quando casou com
um pescador que teve conheci-
mento de uma nova realidade.

Inicialmente remendava re-
des, preparava a isca e o engodo,
depois de alguns anos decidiu ti-
rar a cédula marítima.

Nesta altura Ilídia sentiu-se
um pouco discriminada, algumas
mulheres criticavam-napor con-
siderarem que ir para o mar era
trabalho de homens. Por outro
lado, os homens apesar de estra-

nharem eram mais atencio-sos e
ajudavam no que podiam.

Ilídia Bettencourt tem duas
filhas, e ambas estão ligadas à
pesca, num sector dito de ho-
mens souberam impor a sua
vontade seguindo as pegadas
da mãe. Uma das filhas tem
mesmo cédula marítima e vai
para o mar com a mãe sempre
que possível.

Apesar das dificuldades que o
sector piscatório atravessa Ilídia
sempre apoiou a decisão das fi-
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Prioridade no acesso
aos recursos pesqueiros
à pesca ambiental
e socialmente
mais sustentavel

ANÁLISE

Ilidia Bettencourt armadora da ilha da Graciosa
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lhas, segundo ela a crise está ins-
talada em todos os sectores, te-
mos que saber ultrapassá-la.
Quem tem barcos deve tentar
mantê-los quem não tem não é
uma boa altura para investir.

Ilídia Bettencourt é sócia e
membro dos corpos sociais da
Ilhas em Rede, Associação de
Mulheres na Pesca nos Açores.
Para ela é muito importante a
existência desta associação que
trabalha para a visibilidade e re-
conhecimento do trabalho das
mulheres na pesca.

Ilídia refere que as activida-
des desenvolvidas pela Ilhas em
Rede, como por exemplo os en-
contros, formações, e o Teatro
d@ Oprimid@ têm um papel
muito importante para o desen-
volvimento pessoal e profissio-
nal das mulheres na pesca.�
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Governar com
competência
e Isenção

A aprovação na Assem-
bleia duma resolução
dandopoderes para al-

terar a Portaria que regula a
pesca com artes de anzóis e,
outra iniciativa para legitimar
o Governo como comerciante e
armador, revela queos respon-
sáveis políticos açorianos não
tiraram lições dos erroscome-
tidos para mal de pescadores e
contribuintes.

Urge a adopção de medidas
que garantam a sustentabili-
dade daspescas e emprego com
rendimentos dignos para os
pescadores. As medidas a
adoptar não passam pela in-
trodução de mais restrições
àpesca com “palangre de fun-
do”, de que depende a vida dos
pescadores de São Miguel.
Que segmentos da frota local e
pesqueira existe tem pesca a
mais? Que artes contribuem
para o mau estado dos stocks
das espécies demersais?

Como compatibilizar sus-
tentabilidade com emprego
em São Miguel e na Terceira?
Pretende o Governo gerir a
pesca em função dos interesses
do conjunto dos pescadores ou
continuar políticas de favore-
cimento de interesses locais e
clientelares, como acontece no
comércio dopescado?

A crise que a afecta os Aço-
res, Portugal e a Europa exi-
gem seriedade na adopção das
políticas e do uso dos dinheiros
públicos quesão retirados aos
cidadãos contribuintes.

Responsáveispolíticos inca-
pazesdegerircomcompetência
ehonestidadesótêmumcami-
nhoaseguir:Demitirem-se!�
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Ilídia Bettencourt
armadora e grande
mulher da pesca, que
luta pela igualdade
no sector da piscatório!


