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A longa noite da reforma da PCP

Desde o início da reforma da Po-
lítica Comum de Pescas no ano 
2009,  passaram  um Comissário 
e varios funcionarios responsá-
veis por este processo: tem havi-
do mudanças positivas impor-
tantes para a pesca artesanal ? 
pensamos que,nalguns aspectos, 
sim. Mas também aconteceram 
contra-ataques por parte da pes-
ca industrial, com maior capaci-
dade de influencia, nos centros de 
decisão que nos fazem prever que 
a reforma não resultará em me-
lhoria para a pequena pesca: tudo 
música velha e já conhecida e não 
temos muitas razões para estar 
contentes. 

Mas também ocorreram coisas 
importantes no caminho: pela 
primeira vez o sector da peque-

Defesa da pequena 
pesca sustentável 
não pode ser defraudada. 
Parlamento Europeu 
deve exercer papel 
corrector
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na pesca participou activamente 
no processo o que serviu como 
uma especie de exercício pedagó-
gico. As lideranças apreenderam 
coisas até ao momento de-
conljhecidas para o sector: esta-
bilidade relativa, quotas indivi-
duais transferíveis e a existencia 
da OCM. Tomaram conhecimen-
to da existencia duma Política Ma-
rítima Integrada (PMI) para go-
vernar a costa de forma menos 
destrutiva.Souberam   que vai ha-
ver um novo Fundo financeiro 
com linhas prioritárias para a pes-
ca artesanal. 

Desafortunadamente também 
se pode constatar a extrema de-
bilidade das organizações da pe-
quena pesca, apesar de represen-
tarem  na Europa mais de 80% 
dos pescadores. 

A partir do Grupo de Trabalho 
de Pescas Tradicionais do CCR-
Sul, o sector da pequena pesca 
fez propostas,  organizando  reu-
niões desde a reunião “ad 
hoc”realizada em Lisboa em 
Agosto de 2009, da qual sairam 
contributos para a Reforma. Dos 
contributos do Grupo Tradicio-
nal, e do conjunto das discussões, 
esperava-se que a descentraliza-Depende do PE maior descentralização e defesa da pequena pesca 

ção  privilegiasse a sustentabili-
dade. 

Essas propostas não foram con-
templadas pela nova Comissária. 
O Grupo Tradicional e outras enti-
dades que partilham estes pontos 
de vista têm enviado os contribu-
tos a diferentes entidades da Co-
missão e do Parlamento Europeu. 

O processo da reforma da PCP 
entra na etapa final. É o Parla-
mento e o Conselho  que darão a 
luz  verde ao texto final e, uma vez 
publicados os rascunhos dos Re-
gulamentos base da OCM,   dos fi-
nanciamentos e da PMI, parece-
nos que as surpresas vão ser 
poucas. As expectativas para uma 
mudança de rumo acerca dum 
melhor tratamento da pequena 
pesca ,  sobre a reserva de zonas 
costeiras para a pesca artesanal 
e a gestão diferenciada relativa ao 
mercado das quotas faz-nos pen-
sar que deve ficar tudo  vazio de 
sentido. 

A valorização final do processo 
de reforma está pendente do tex-
to final, mas fica claro que nesta 
ocasião a pesca artesanal esteve 
mais atenta a um possível pro-
cesso de mudança. Há que assu-
mir isto como um avanço! � 

DIREITOS RESREVADOS

Poesia de Carlos Drummond de Andrade
 Privilégio do mar 
 
Neste terraço mediocremente confortável, 
bebemos cerveja e olhamos o mar. 
Sabemos que nada nos acontecerá. 
 
O edifício é sólido e o mundo também. 
 
Sabemos que cada edifício abriga mil corpos 
labutando em mil compartimentos iguais. 
Às vezes, alguns se inserem fatigados no elevador 
e vem cá em cima respirar a brisa do oceano, 
o que é privilégio dos edifícios. 
 
 
 

O mundo é mesmo de cimento armado. 
 
Certamente, se houvesse um cruzador louco, 
fundeado na baía em frente da cidade, 
a vida seria incerta... improvável... 
Mas nas águas tranqüilas só há marinheiros fiéis. 
Como a esquadra é cordial! 
 
Podemos beber honradamente nossa cerveja. 
 

Entrevista

Leonardo 
Vieira Rebelo 
20 anos 
Assalariado 
da pesca

LEONARDO VIEIRA REBELO

Leonardo Vieira Rebelo, de Rabo 
de Peixe, fala à Voz dos Marítimos, 
numa entrevista conduzida por 
Luís Carlos Brum. 

Qual a arte de pesca que tra-
balhas? 

Pesca à lula. 
Quais os maiores problemas 

dessa arte? 
Os recursos são escassos, temos 

pescarias de pouquíssima quan-
tidade de lulas. Tudo isso, ou seja 
em parte, pelo apetite dos “botos”, 
que levam tudo. Alem disso, os 
preços de venda em lota não são 
bons para nós, porque trabalha-
mos muito e a compensação é bai-

xa, quase insignificante para as 
nossas vidas. Para ser sincero, às 
vezes não chega para as despesas 
de combustíveis e outras. 

O subsídio de gasóleo é sufi-
ciente? 

O cartão de gasóleo não chega 
para todo o ano. Não raras vezes, 
retiramos do monte maior, para 
poupar o cartão, como também 
tem de se dizer que o gasóleo pes-
ca tem subido de preços várias ve-
zes sem conta, sem respeitar as 
nossas possibilidades. 

Achas que há união entre os 
pescadores em torno dos seus 
interesses coletivos? 

Penso que há pouca união en-
tre os pescadores. Cada um olha 
para si e para os seus lucros pró-
prios. Devíamos ser uma classe 
que trabalhasse mais em con-
junto, sozinhos não temos força, 
nem conseguimos os nossos ob-
jetivos. 

Neste contexto, o Fundopes-
ca é muito necessário? 

LVR - Na situação que estamos 
a viver, o fundopesca torna-se ur-
gente e não podemos esperar tan-
to tempo. O valor deste subsídio 
não pode ser tão baixo como o ano 
passado. Temos direito a um or-
denado mínimo. � 
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Cláudia Sofia Esteves, pescadora na ilha do Faial
Cláudia Sofia é pescadora da bo-
nita ilha do Faial. O seu gosto 
pela pesca sempre esteve pre-
sente ao longo da sua vida, po-
rém foi sendo adiado, pois du-
rante muito tempo trabalhou 
como empregada de café. 

Contudo aos 34 anos decidiu 
que era altura de, em conjunto 
com o seu companheiro, com-
prar um barco e dedicar-se in-
teiramente à pesca. 

Cláudia Sofia tirou a carta de 
arrais local em 2010 mas, numa 
altura em que conquista um so-
nho antigo, tem um acidente a 
borda da sua embarcação e a 
partir daí a sua vida acaba por 
tomar um rumo diferente do que 
sonhara. Os trabahos duma mulher pescadora, persistente, mesmo após acidente
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ONGs do ambiente 
debatem pesca sustentável

A A LPN e a SCIAENA estão a 
organizar este ano dez tertúlias 
mensais sobre as pescas portu-
guesas. Temas como rejeições, 
“fuga à lota” ou pesca artesanal e 
a nova Política Comum de Pes-
cas estão entre os que vão ser 
abordados. 

O Grupo Oceanos da Liga para 
a Protecção da Natureza e a 
SCIAENA (Associação de Ciên-
cias Marinhas e Cooperação) es-
tão a organizar uma série de ter-
túlias sobre as pescas durante 
2012. 

Há muito que o Grupo Ocea-
nos, da LPN, e a SCIAENA co-
boram em projetos e iniciativas 
que visam o desenvolvimento 
sustentável da pesca em Portu-
gal e se esforçam por informar e 
alertar o público em geral da ne-
cessidade de cada um contribuir 
para a sustentabilidade dos re-
cursos marinhos. A ideia de or-
ganizar estas tertúlias surge após 
alguns contributos dados para 
a nova Política Comum de Pes-
cas da União Europeia, em que 
mais uma vez se considerou de 
grande relevância a existência de 
um espaço de debate alargado, 

onde se pudessem discutir as-
suntos, muitas vezes complexos, 
e de extrema relevância para o 
sector das pescas. Os convidados, 
reconhecidos pelo seu trabalho 
no âmbito do tema em debate, fa-
zem breves intervenções no iní-
cio da tertúlia, dando o mote para 
o debate informal de ideias entre 
todos os presentes. 

Em Janeiro e Fevereiro reali-
zaram-se as tertúlias sobre Con-
sumo sustentável de peixe , a 
Fuga à Lota e Fiscalização, res-
pectivamente. Estas tertúlias fo-
ram muito participadas, con-

tando com a presença de 
associações do sector (pesca ar-
tesanal e pesca industrial), en-
tidades oficiais (ex-DGPA, Do-
capesca, Secretaria de Estado do 
Mar), Sindicatos de Pescadores, 
investigadores, estudantes, etc. 
Estes participantes, dotados de 
conhecimentos e interesses di-
versos e complementares, têm 
originado debates ricos em 
ideias, sugestões e esclareci-
mentos acerca das temáticas em 
discussão. 

Nas próximas tertúlias iremos 
discutir temas como as Quotas 

Individuais de Pesca ( já a 29 de 
Março, na sede da LPN), a pesca 
industrial, a pesca artesanal, as 
rejeições e as Áreas Marinhas 
Protegidas. 

Estas tertúlias realizam-se 
mensalmente (excepto em julho 
e agosto), decorrem normal-
mente na última quinta-feira de 
cada mês das 18h30 às 20h, e se-
rão divulgadas através do Face-
book. Não deixe de participar! || 
LPN - Liga para a Protecção da 
Natureza, e Sciaena - Associação 
de Ciências Marinhas e Coope-
ração. � 

Plataforma envolvida em projectos qu e visam  o desenvolvimento da pesca sustentavel em Portugal 
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TERTÚLIAS SOBRE 
PESCAS: espaço de 
debate para o 
desenvolvimento 
sustentável das pescas 
portuguesas
LPN 
E SCIAENA

Tudo aconteceu numa tarde 
como muitas outras, em que 
Cláudia Sofia pescava lulas com 
o seu companheiro, porém 
aquando de uma vistoria da po-
lícia marítima, e enquanto dava 
a volta à roleta para que não per-
desse o arame, acaba acidental-
mente ferida numa mão. 

Apesar das adversidades da 
vida, e da dificuldade que tem em 
trabalhar com a mão acidentada 
ela não desiste e contínua com 
mais cuidados mas com a mes-
ma força e dedicação. Ela trata 
de toda a parte administrativa do 
barco, prepara o isco, faz a lota 
e ainda tem tempo para bordar e 
fazer artesanato. 

Neste momento o seu desejo 

era conseguir apoio para conse-
guir adquirir uma carrinha para 
vender peixe, o que segundo ela 
faz muita falta sobretudo para as 
pessoas idosas que não têm tan-
tas capacidades de se deslocarem 
a mercados e supermercados 
para comprar peixe fresco. 

E até porque não devemos es-
quecer da importância deste ali-
mento na saúde de todos. 

Quanto à sua participação na 
Associação de Mulheres na Pes-
ca - Ilhas em Rede para Cláudia 
Sofia é muito gratificante ver o 
trabalho que tem sido desen-
volvido por todas e cujo princi-
pal objetivo é dar voz a grandes 
mulheres de trabalho e con-
quista. �  JOANA MEDEIROS

Pesca açoriana 
na Assembleia 
República

ANÁLISE 
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

Oito anos após a abertura das 
águas dos Açores à pesca da frota 
da UE e dois anos depois do Tri-
bunal Administrativo de PDL ter 
condenado o Estado Português a 
pagar aos autores da Acção con-
tra o Estado o montante dos pre-
juízos resultantes da omissão “ilí-
cita e culposa do dever de 
fiscalização “uma delegação dos 
Autores  solicitou audiências à 
Presidente da Ass. da República 
aos Partidos Nela representados e 
à Ministra dos Assuntos do Mar 
para manifestar preocupação 
pelo atraso na decisão do recurso 
apresentado pelo anterior Gover-
no da Republica presidido por 
José Sócrates. 

A delegação entregará à  As-
sembleia,  e ao Ministério,  posi-
ção contra os aspectos mais desfa-
voráveis para a  pesca nacional 
(particularmente para Açores e 
Madeira) da reforma da Politica 
Comum de Pesca que se encontra 
em fase de decisão. 

Sindicatos, OPs da pesca poliva-
lente dos Açores  e da Madeira, 
com apoio das Canárias, ( em coe-
rência com o sempre têm defendi-
do), estão contra a criação da 
“Zona Sensível” proposta pelo Go-
verno dos Açores, já tentada em 
2003,  fragilizou a negociação  do 
Regulamento de Acesso 
1954/2003. Tal proposta não tem 
fundamento no direito Marítimo 
Internacional. � 
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