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Ultraperiféricas e acesso às águas

A gestão do ecossistema oceâni-
co, dos seus recursos biológicos 
vivos e a protecção de acidentes 
geológicos marinhos vulneráveis, 
são matérias que, se não dividem 
gestores, pescadores, cientistas 
e sociedade civil, geram, apaixo-
nadas discussões sobre modelos 
tidos por mais adequados, face aos 
conhecimentos existentes e à ex-
periência dos pescadores. Com a 
publicação da resolução 61/105 
da Assembleia da ONU, animan-
do a tomada de medidas de pro-
tecção, de certos eventos geológi-
cos e biológicos sensíveis, foi dado 
impulso para reacender este de-
bate e para a dinamização de es-
forços, tendo em vista  preservar, 
não só da pesca mas de qualquer 
intervenção humana despropor-

ADAPI: a pesca com 
palangre de superfície 
é compatível com a 
preservação de estruturas 
biologicamente 
vulneráveis

ANTÓNIO SCHIAPPA CABRAL 
ADAPI

cionada, elementos constitutivos 
essenciais dos fundos oceânicos. 

Julgamos que a orientação foi 
positiva e teve consequências, mas 
como em tudo na vida deve ser 
posta em prática sem radicalis-
mos, que reduziriam a com-
preensão da sua legitimidade. A 
U.E. já era pioneira, a par com paí-
ses como a Austrália, na criação 
de áreas marítimas de protecção 
reforçada, algumas consideradas 
santuários pela sua biodiversida-
de e sensibilidade biológica, sen-
do exemplos o Mar Céltico e as 
Ilhas Shetlands. Vem esta nota in-
trodutória a propósito da insti-
tuição em 2003, de uma zona de 
protecção, com 100  MN, em tor-
no das ultraperiferias de Portugal 
e de Espanha, através do regula-
mento de gestão do esforço de 
pesca sobre certos recursos, re-
servando o exercício preferencial 
da pesca nessa área para as em-
barcações registadas nos portos 
dos Açores, Madeira e Canárias. 
Ninguém habilitado põe em cau-
sa a susceptibilidade biológica 
desses territórios, a especial de-
pendência da pesca das suas co-
munidades costeiras e o quão im-
perioso é acautelar a integridade Exclusividade da gestão dos recursos à UE pode determinar penalizações injustas

biogeográfica e a socioeconomi-
ca destas regiões, atenta a cir-
cunstância de não disporem de 
plataformas continentais de di-
mensão razoável. 

Apesar dessa consciência, não 
devemos ignorar que, no quadro 
das regras da PCP e da exclusivi-
dade da gestão dos recursos ha-
liêuticos que os Tratados, a nosso 
ver erradamente, cometeram à 
União Europeia, tem feito cami-
nho o conceito da liberalização de 
acesso às águas, na ponderação de 
direitos históricos de pesca para 
certas frotas e sem aumento do 
respectivo esforço. Essa tendên-
cia colide, com a pretensão do re-
gresso, por via legislativa, a zonas 
de protecção coincidentes com as 
200 milhas náuticas, combate que 
as forças vivas da pesca, em es-
pecial, nos Açores, têm liderado. 

A ADAPI, percebendo a luta in-
sular julga que qualquer decisão 
nã deve desconsiderar a activida-
de dos navios de palangre de su-
perfície, continentais, que repre-
senta, uma vez que o exercício de 
pescarias com esta arte é compa-
tível com a preservação de estru-
turas biologicamente vulneráveis 
cujo valor não contesta. � 
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Entrevista

Marinheiros 
Mercantes, 
falam à Voz 
dos Marítimos...

LOURENÇO ANTUNES PRESIDENTE DA CASA DOS MARINHEIROS 

Voz dos Marítimos - Quando 
iniciaste a actividade de Mari-
nheiro? 

Lourenço Antunes - Tirei o 
curso de Moço de Convés, corres-
pondente a actual Marinheiro de 
2ª classe, em 1964,  com 18 anos, 
na escola da Marinha Mercante 
em Caxias. Em 1965 embarquei 
na Companhia Colonial de Nave-
gação (CCN) e tornei-me sócio do 
Sindicato dos Marinheiros em Ju-
lho de 1965. 

Passei por várias empresas ar-
madoras, entre as quais a Insula-
na de Navegação, integrada na 
CTM (Companhia de Transportes 
Marítimos) e      antiga proprietária 
do navio Funchal, ainda hoje em ac-
tividade de cruzeiros, em muito 
bom estado , actualmente da  Ar-
cália, propriedade dum armador 
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grego recentemente falecido. 
Quando me  reformei  estava em-
barcado na SOPONATA, empresa 
armadora  especializada no trans-
porte  de  combustíveis. 

VM - Como presidente da Casa 
dos Marinheiros o que achas da 
importância da Cooperativa? 

LA - A Cooperativa Casa dos 
Marinheiros é proprietária e ges-
tora da  sede do Sindicato dos Ma-
rinheiros Mercantes de Portugal. 
Foi  constituida em Outubro de 
1933 e desempenhou um papel 
fundamental na defesa do patri-
mónio do Sindicato. Mas não ape-
nas: nos períodos de crise, com di-
minuição da frota e aumento do 
desemprego, a Casa dos Mari-
nheiros, tendo como base as esca-
las de embarque de marinheiros 
desempregados, contratualizou 

com armadores portugueses e es-
trangeiros a realização de traba-
lhos em porto: pequena reparação 
e manutenção nomeadamente 
carpintaria,  pintura e o trabalho 
de vigias. 

Esta actividade ocorrida antes 
e depois do 25 de Abril foi impor-
tante para atenuar a situação de 
desemprego. Eu próprio cheguei 
a trabalhar nestas condições, 

VM - Que papel desempe-
nhou o Sindicato em defesa dos 
Marinheiros? 

LA - Antes de mais importa re-
ferir que o Sindicato dos Mari-
nheiros tem quase 100 anos: fun-
dado em Julho de 1916, com o 
nome de Associação de Classe dos 
Marinheiros  e Moços da Marinha 
Mercante, chegou a integrar na 
sua sede o Núcleo Sindical dos 
Pescadores de Lisboa e o Núcleo 
da Associação de Classe do Pes-
soal dos Rebocadores e Gasolina 
do Porto de Lisboa. 

Para além do trabalho reivin-
dicativo, o Sindicato, no con-

junto das suas secções desem-
penhou um trabalho de auxílio 
mútuo valioso, com a criação da 
Caixa de Auxílio do Pessoal de 
Convés dos Vapores de Arrasto. 
Foi  um  ponto de unidade en-
tre marinheiros mercantes, pes-
cadores e marinheiros do tráfe-
go fluvial do Tejo. 

    VM - Que perspectivas para 
o Sindicato e para a Casa dos 
Marinheiros? 

LA - Com a liquidação da Ma-
rinha Mercante ocorrida nos anos 
80, o Sindicato dos Marinheiros 
foi muito atingido., situação que, 
aliás afectou todos os sindicatos 
da Marinha Mercante. 

O papel da Cooperativa foi cen-
tral na atenuação do desemprego, 
como atrás referi, e na conserva-
ção de património só possível com 
o arrendamento de espaços da 
Casa dos Marinheiros. 

 A manutenção do edifício, atra-
vés de pequenas  reparações e pin-
turas de interiores a baixo custo, 
deve-se em parte a trabalho vo-
luntário. Na passada semana, eu, 
com dois mestres, estivemos a re-
cuperar a escadaria. 

É importante recuperar os 
murais sobre o trabalho marí-
timo e portuário e arquivo / bi-
blioteca que descrevem histórias 
de vida e de luta, com quase 100 
anos. � 
 
ENTREVISTA CONDUZIDA POR 
LIBERATO FERNANDES

Lourenço Antunes: Presidente da Casa dos Marinheiros 
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Ana Isabel Belerique, mulher da pesca da ilha Terceira
Isabel Belerique é uma mulher 
da pesca, natural de São Mateus 
da Calheta uma bonita freguesia 
piscatória. São muitas as histó-
rias que se lembra de ouvir a sua 
mãe contar acerca do seu bisa-
vô que era pescador, mas conhe-
cia pouco sobre a vida da pesca, 
tinha apenas a ideia de que era 
uma profissão perigosa e com 
muitos riscos. 

Estas ideias sobre a vida dos/as 
pescadores/as, voltaram à sua ca-
beça e incomodaram-na uns 
anos mais tarde, quando o seu 
marido decidiu viver do mar e ser 
pescador. Isabel inicialmente 
não aceitou muito bem esta ideia, 
porém ao longo dos anos foi se 
apaixonando pela pesca. Ana Isabel Belerique
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VALORPESCART: projecto 
da pesca tradicional CCR-Sul

No passado dia 14 reuniu-se em 
Madrid o Grupo de Trabalho Pes-
cas Tradicionais / CCR-Sul que, 
como sempre, contou com uma 
ordem do dia ampla e um vasto 
conteúdo uma vez que se está na 
fase final da reforma da Política 
Comun de Pescas (PCP), mas so-
bretudo porque o sector da pe-

quena pesca Atlântica de França, 
Espanha e Portugal pretende, 
conjuntamente,  envolver-se num 
projecto que dê alternativas aos 
grandes problemas de comercia-
lização dos produtos. 

Os motivos que justificam esta 
proposta são as alterações nor-
mativas no âmbito da PCP, a preo-
cupação crescente do sector no 
contexto global da comercializa-
ção  e  a necessidade de definir es-
tratégias para o futuro   promo-
vendo o conhecimento de avanços 
conseguidos em outras regiões. 

A definição do projecto  terá 
como objectivo construir um es-
paço no âmbito do qual se possam 
integrar todas as iniciativas para 
valorizar o produto procedente da 
pesca artesanal, baseando-se na 
diferenciação através da identifi-

cação da origem, e da qualidade, 
além das boas práticas  relativas à 
sustentabilidade da frota. Em 
suma, valorizar através da dife-
renciação na base de conceitos de 
identificação geográfica, quali-
dade e sustentabilidade. 

Pretendemos que cada região 
participante destaque um “metier” 
sobre o qual se aprofundará no 
projecto com objectivos gerais 
como: incremento dos prazos, o 
aumento do interesse do produto, 
a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades costeiras, a di-
minuição da pressão sobre o meio. 

Também se pretendem objecti-
vos específicos: promoção da dife-
renciação do produtos com base na 
origem, o reconhecimento da acti-
vidade profissional das mulheres e 
homens do mar, destacar a impor-

tância das associações de pescado-
res  e associar a necessidade de man-
ter as comunidades pesqueiras com 
progresso económico dos países. 

Neste projecto destacam-se 
três aspectos: iventário e análi-
se das iniciativas de valorização 
dos produtos da pesca artesanal, 
o desenvolvimento de estratégias 
de valorização e a  promoção dos 
produtos. Serão tidos em conta 
os diferentes projectos que já ti-
veram êxito nos distintos países 
com iniciativas inovadoras como 
a criação dum “Banco de inicia-
tivas” à disposição do sector. 

 A este respeito uma referência 
para o projecto “Mudança de 
Maré” desenvolvido nos Açores 
e que teve grandes resultados es-
tratégicos para o sector pesquei-
ro da região. � 

 Iventariar e analisar as iniciativas de valorização da pesca artesanal e desenvolver estratégias de promoção do pescado
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Um projecto conjunto 
da pequena pesca em 
todo o arco atlântico 
para contrariar 
os problemas 
da comercialização 
XOAN LOPÉZ 
FEDERAÇÃO DAS COFRARIAS DA GALIZA

Com o esforço de pesca a au-
mentar, surge a necessidade de 
se contratarem mulheres para fa-
zerem gamelas e Isabel decide 
aprender e dedicar-se a esta arte, 
conciliando-a sempre com a vida 
de mãe e esposa. 

Isabel Belerique sempre gos-
tou de fazer gamelas, refere que 
“era um vício” e nunca se sentiu 
discriminada por ser mulher de 
pescador e gameleira, conside-
ra uma profissão como outra 
qualquer, com altos e baixos, 
normais, mas muito enrique-
cedora. 

Quanto às medidas tomadas 
pelo Governo para o setor pisca-
tório, segundo Isabel é impor-
tante que hajam e sejam cum-

pridas por todos/as, de modo a 
manter o bom funcionamento e 
organização de um setor com um 
papel tão importante na socie-
dade. 

Isabel Belerique é sócia e pre-
sidente da Mesa da Assembleia 
da Ilhas em Rede e para ela é 
muito bom fazer parte desta as-
sociação de mulheres da pesca, 
que tem vindo a crescer e ganhar 
espaço num setor maioritaria-
mente masculino. Salienta ain-
da que a união e o trabalho em 
grupo são fundamentais para o 
desenvolvimento de associações 
como esta que abrangem mu-
lheres da pesca das diferentes 
ilhas dos Açores. � 

JOANA MEDEIROS, SOCIÓLOGA

DOP - É vital o 
financiamento!

ANÁLISE 
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

Não é quantificável a importân-
cia do mar para Portugal e para 
as Regiões. Com reduzida mar-
gem de erro calcula-se rendi-
mentos da agricultura, da pe-
cuária e das agro-industrias. 
Estimam-se ganhos atuais e po-
tenciais do turismo, no entanto 
não é possível calcular os rendi-
mentos atuais, e futuros, dos re-
cursos biológicos da ZEE que 
não são apenas peixe! São ines-
timáveis os ganhos futuros da 
exploração das riquezas dos 
fundos marinhos até às 
350M/náuticas. 

 Desconhece-se as capturas 
reais da pesca comercial (falta 
quantificar o autoconsumo e a 
economiainformal ), assim 
como se desconhece o esforço 
de pesca da náutica de recreio, 
da pesca a partir de terra e da 
pesca submarina, fonte de so-
brevivência de milhares de des-
empregados. 

Só organismos como o DOP 
podem estimar o potencial da 
exploração sustentável dos re-
cursos marítimos. 

 Que se corte no desperdício e 
aproveite as  sinergias do IPI-
MAR/DOP e do departamento 
de Investigação da DRPescas da 
Madeira. Se existem mordo-
mias, que se cortem. Cortar na 
investigação do mar, ativo mais 
importante de Portugal e das 
suas Regiões, não é ato de boa 
gestão. O DOP é vital para os 
Açores e para Portugal. É mais 
valia para a universidade! � 


