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Pesca: iniciar a recuperação

Foi apresentado o novo governo e 
o seu programa. No que diz respei-
to às pescas e ao mar a orgânica do 
governo apresenta um conjunto de 
alterações: desparece a Subsecre-
taria Regional das Pescas, existen-
te nos dois anteriores governos e o 
sector foi integrado numa Secreta-
ria que passa a ter a tutela da agri-
cultura, e dos recursos naturais in-
cluindo  a gestão do mar, para a 
além da atividade das pescas e do 
ambiente. Com algumas diferen-
ças será uma super secretaria se-
melhante ao ministério equivalen-
te no actual Governo da República. 

Sendo uma opção legítima, con-
sideramos que seria melhor inte-
grar numa única secretaria toda 
a economia do mar incluindo-se 
a tutela dos transportes maríti-
mos, das estruturas portuárias e 
a investigação marítima. 

Mais do que um novo 
programa, o governo 
deve adoptar novas 
e boas praticas
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Do programa, que ocupa mais 
de uma dúzia de páginas, espera-
va-se que fosse objetivo, deixan-
do de repetir generalidades que, 
em geral, passam de programa-
para-programa e com as quais 
qualquer cidadão estará de acor-
do como a de que “é necessário 
promover a exploração dos nos-

sos mares de forma sustentada e 
equilibrada”, ou outras generali-
dades repetindo números sobre 
apoios concedidos e realizações 
dos anteriores governos na área 
das pescas o que indicia não ter 
ainda o partido que sustenta o 
novo governo tirado as devidas li-
ções sobre o descalabro económi-

co e financeiro em que se encon-
tra a pesca açoriana, atividade que 
já representou cerca de 40% das 
exportações e, hoje, representa 
apenas cerca de 20%. 

Sendo a secretaria que tutela as 
pescas e o mar constituida por no-
vos protagonistas seria bom que 
fosse analizado com atenção as 

causas da atual situação de des-
calabro nas pescas regionais: 

Houve um crescimento em cap-
turas, volume e valor, que atingiu 
os níveis máximos nos anos 2005 
a 2007. A partir de 2008 inicia-se 
uma descida constante nas cap-
turas das espécies tradicionais, 
com descida ou manutenção dos 
preços na primeira venda, só dis-
farçada com as boas capturas dos 
atuns (pela natureza da pescaria 
exige uma análise específica). 

A partir de 2007 o governo re-
solve intervir em toda a fileira das 
pescas, “nacionalizando” uma 
conserveira que era também  ar-
madora, e constituiu uma em-
presa para comércio de peixe que 
passou também a armadora. 

Como se não bastasse decidiu o 
governo foramar nova parceria 
com empresa do continente para 
embalagem de peixe fresco. A par-
ceria não chega a funcionar por 
falência do parceiro. 

A pesca está em situação de cri-
se da qual será difícil recuperar. 

Que se tirem lições dos erros e 
se dê início a novas políticas. 

Só assim é possível suster a situa-
ção calamitosa do sector e iniciar 
um ciclo de recuperação. � 

Dois poemas e uma 
reflexão de Pablo Neruda
ESTÃO AQUI 
 
Hei-de chamar aqui como se aqui estives-
sem.Irmãos: sabei que a nossa lutacontinuará 
na terra. Continuará na fábrica, no campo, 
 na rua, na salitreira. 
Nossa luta está em toda a parte,e em nosso 
coração, estas bandeirasque presenciaram 
vossa morte,que se empaparam bem no vosso 
sanguehão-de multiplicar-se como as fo-
lhasda infinita Primavera 

 
 
 

AGORA 
 
Agora 
me parece 
que o homem não está só. 
Em suas mãos 
elaborou 
como se fora um duro 
pão, a esperança, 
a terrestre esperança. 
 
“Dever do poeta é cantar com o seu povo e dar 
ao homem o que é do homem: sonho e amor, 
luz e noite, razão e desvario” � 

Entrevista

Comparando 
a descarga 
do ano 
anterior são 
menos 2.800 
toneladas

1º ANTÓNIO ANDRADE 
2º URBANO ZANGÃO

Voz Marítimos à fala com dois ar-
madores: 1º - Armador de cerco; 
2º- Armador de palangres. 

VM: Porquê esta crise? 
1º - A crise do chicharro não é 

por excesso de captura. Há 25 
anos pescava-se mais de 3 mil to-
neladas e existiam 30 atuneiros a 
iscar-se junto à costa, hoje temos 
captura regulada e não existem 
20 atuneiros, o que existe é gol-
finhos a mais que se alimentam 
do chicharro, da sardinha e da ca-
vala. Para mim este pode ser um 
dos problemas. 

Para agravar temos ainda o pro-
blema dos preços do gasóleo e a 

falta de dinheiro para aviar o bar-
co para a nova pescaria. 

2º - Nas reduções de capturas 
conta o não ter aparecido bonito 
e o mau tempo que não dá des-
canso desde finais de Agosto. 

Aqui conta a fraqueza do noss-
sos barcos: só os 4 barcos de ferro 
têm condições de pescar em mar 
alto com ondas de 4 metros, e nós 
não podemos pescar dentro das 3 
milhas e em muitos casos não 
existem bancos que nos permitam 
pescar, mesmo que o tempo não 
esteja muito mau. 

Vendemos o pescado e pode-
mos estar 8 a 10 dias à espera de 

receber o dinheiro da venda para 
pagar  as despesas e os compa-
nheiros. Algumas vezes quando 
estamos preparados para sair te-
mos novamente mau tempo. 

VM: Como ultrapassar esta 
situação? 

1º - No mínimo tinhamos de re-
ceber o dinheiro da venda como 
antes acontecia, até há pouco tem-
po atrás. 

2º - Isto não é vida, nem para 
o pescador nem para o armador, 
nem para ninguém, pois não é 
possível viver com 200 ou 300 
euros por mês e esperar tanto 
tempo... � 

DIREITOS RESERVADOS
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Que se tirem lições 
dos erros e se dê início 
a novas políticas 
para o mar
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Angelina Freitas, gameleira da ilha Terceira
Angelina Freitas é uma mulher da 
pesca natural da freguesia de São 
Mateus da Calheta, na ilha Ter-
ceira. É filha de pescador e tem 
dois filhos, uma rapariga e um ra-
paz. Trabalha como gameleira des-
de 2001, ano em que voltou para 
os Açores, depois de viver grande 
parte da sua vida nos E.U.A. com 
os seus pais, marido e filhos. 

 A sua ligação ao setor da pesca 
começou por acaso. Quando re-
gressou à sua terra natal encon-
trava-se desempregada e precisa-
va da independência financeira que 
havia conseguido enquanto este-
ve fora. Foi então que decidiu 
aprender a fazer gamelas com o seu Angelina Freitas“São muitas as leis e burocracias que dificultam o sector”

DIREITOS RESERVADOS

Mais verdade e realismo 
sobre a pesca…

Os preços de 1ª venda são muito 
baixos e oscilam de forma pouco 
controlada. Necessita-se dum ta-
belamento ou estabelecimento de 
preços mínimos, medida esta só 
possível com o acesso ao apoio fi-
nanceiro por parte das entidades 
que podem aplicar os preços mí-
nimos, no caso as OPs. 

Muitas vezes, as embarcações 
regressam a porto, felizes com 
boas pescarias e apanham com 
grandes desilusões na venda do 
pescado. Consequentemente, a 
distribuição salarial pelos com-
panheiros é absolutamente irri-
sória e diminuta. 

A subida dos combustíveis, re-
vela-se igualmente um agrava-
mento para a satisfação dos que 
dependem da faina marítima, 
como também dos aprestos de 
pesca. Acontece muitas vezes as 
embarcações realizarem viagens, 
cuja produção não chega para o 
gasóleo e nem dá para as despesas. 

Aqui, estamos falando de re-
cursos piscícolas cada vez mais 
fracos. O  sobredimensiona-
mento dum sector da frota (a de 
pequena autonomia), sem uma 
política controlada de abates, 
contribuiu enormemente para 
a delapidação de recursos, jun-

to da costa, verificável nos nos-
sos dias. 

Nas ilhas de São Miguel e Ter-
ceira, mas também noutras, os 
pescadores debatem-se com a in-
tensidade deste problema da sus-
tentabilidade dos nossos recursos 
marinhos. 

Neste contexto, a defesa da ZEE-
Açores de 200 milhas, torna-se es-
sencial para o futuro das pescas nes-
ta região. É fundamental a sua 
fiscalização em mar alto, por par-
te do Estado. Investir nisso, não é 
dinheiro perdido. O papel de fisca-
lizador desempenhando pela Ma-

rinha é inquestionavelmente mui-
to útil a todos que estão ligados di-
reta ou indiretamente ao mar. 

Uma pesca responsável, com 
respeito pela preservação dos 
stocks das espécies, também é im-
portante por parte dos pescado-
res, os quais devem ter em conta 
juvenis e defeso, bem como as 
áreas de reservas marinhas. 

A formação profissional deve 
incluir esta informação, facili-
tando a compreensão dos pesca-
dores sobre as boas práticas de 
pesca na conservação de recursos 
e na segurança a bordo. 

Fazer justiça na pesca, passa 
pela alteração do sistema retri-
buitivo a bordo das embarcações 
de pesca, implementando o con-
trato individual de trabalho, com 
garantia salarial ao companhei-
ro. Parece-nos um salto qualitati-
vo a dar, só possível  com gestão 
empresarial adequada. 

Perante toda esta situação, a ati-
vação do Fundopesca torna-se in-
dispensável para os pescadores. 

O subsídio de mau tempo no 
montante do salário mínimo re-
gional pode constituir uma grande 
ajuda para estas famílias. � 

A ativação do Fundopesca torna-se indispensável para os pescadores

ARQUIVO AO/EDUARDO RESENDES

Existem fatores 
que condicionam 
de sobremaneira 
o setor da pesca 
nomeadamente 
os rendimentos
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pai, e deste modo contribuir para 
o negócio da família, visto que o seu 
pai havia comprado um barco. 

Assim, Angelina Freitas foi se 
apaixonando pelo trabalho que 
fazia, e hoje em dia refere adorar 
ser gameleira. Para ela fazer ga-
melas é uma profissão como ou-
tra qualquer, e é também uma for-
ma de relaxar e descontrair, não a 
trocaria por outra. 

Segundo Angelina Freitas o sec-
tor da pesca atravessa um perío-
do complicado, o mau tempo não 
permite que se saía para o mar, as 
pescarias são fracas e além disso 
são muitas as leis e burocracias 
que dificultam a permanência de 

pescadores e armadores neste sec-
tor tão importante. 

Angelina Freitas é sócia da Ilhas 
em Rede, Associação de Mulhe-
res na Pesca nos Açores, e para ela 
foi muito importante ter-se uni-
do a este grupo de grandes mu-
lheres, pois foi uma forma de se 
fazerem ouvir no meio de grupos 
maioritariamente masculinos e, 
neste sentido, mostrar que tam-
bém têm uma palavra a dizer, que 
também têm dúvidas e que tam-
bém devem ser ouvidas e tidas em 
conta, pois, tal como muitos ho-
mens, trabalham para manter 
vivo o sector das pescas. � 

JOANA MEDEIROS, SOCIÓLOGA

O nó do 
financiamento 
à pesca
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Durante dezenas de anos os go-
vernos, continuando a política 
do “estado novo” de tudo con-
trolar na pesca, atribuiram às 
empresas que substituiram os 
serviços de Lotas e Vendagens 
(Doca Pesca/Lotaçor) as fun-
ções como as de: cobrar a Segu-
rança Social, os impostos e os 
seguros, para além de exercer 
aquela que seria a sua função 
básica: assegurar a 1ª  venda do 
peixe, cobrando aos comprado-
res e pagando aos pescadores. 

Na ausência de linhas de cré-
dito para a pesca, Doca Pesca e 
Lotaçor passaram a funcionar 
como bancos, ou como seus ava-
listas. Com a crise financeira, 
em 2008/9 , o governo achou 
que a Lotaçor deveria gerir uma 
conserveira e armadora de atum 
e, para tal, alocou meios finan-
ceiros. Achou depois que a Lota-
çor deveria criar empresa para 
comercializar pescado. Criou-a e 
transformando-a em armadora. 
Mais meios financeiros alocados 

Quando se tornou impossível 
o acesso ao crédito  bancário por 
parte dos compradores e, inclu-
sive, à Lotaçor, esta, envolvida 
na gestão da fábrica, dos barcos 
e da empresa de comércio, deci-
diu deixar de cumprir aquela 
que era a sua função básica: as-
segurar a primeira venda co-
brando aos compradores e pa-
gando aos pescadores. 

Cabe ao governo desatar o nó 
do financiamento à pesca, atado 
pelo anterior governo. � 


