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Gestão e sustentabilidade 

Decorreu a 11 de Julho em Lis-
boa (IPIMAR) uma importante 
reunião do Conselho Consultivo 
Regional das Águas Ocidentais 
Sul (CCR). 

A importância deste evento 
centrou-se nas iniciativas pro-
gramadas para o dia anterior, so-
bre a transmissão de resultados 
da avaliação do estado dos stocks 
e discussão das regras de contro-
lo para a exploração, e posterior, 
relacionada com uma reunião do 
projecto GEPETO. Ambas as ini-
ciativas de claro foro científico. 

 O CCR já compreendeu que 
o sector, deve interagir mais di-
rectamente com a ciência, quer 
a montante (fornecendo e vali-
dando informação) quer a ju-
sante (validando as avaliações, 
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regras de controlo e suas suposi-
ções). Este foi o objectivo da reu-
nião do dia 10. 

Ficaram aí transparentes as di-
ficuldades e limitações dos cien-
tistas na definição de unidades de 
gestão, mapeamento da distri-
buição de recursos ou na descri-
ção da dinâmica das pescarias 
para alguns recursos. 

Ficaram também transparen-
tes as dificuldades da gestão em 
ligar a definição de unidade de 
gestão com os aspectos da gover-
nança, onde a definição de áreas 
CCR não liga totalmente com a 
definição ecológica de ecossiste-
ma ou de stock e está de todo des-
ligada da estrutura institucional 
de reporte de informação, de ges-
tão e até da orgânica científica. 

Ficaram também transparen-
tes os objectivos a longo prazo 
(MSY), os métodos (conceito de 
avaliação validada) e as regras ac-
tuais de controlo da exploração 
baseados nos conceitos de res-
ponsabilidade (“pesca quem es-
tuda”) e precaução (“não aumen-
ta esforço de pesca enquanto não 
prova ser sustentável ” ou “reduz 
esforço de pesca se há dúvidas”). 
Para o sector dos Açores foi ainda ”São transparentes as dificuldades e limitações dos cientistas”

claro a importância destas dis-
cussões para o planeamento da 
actividade a um nível mais local, 
de forma a defender interesses e 
objectivos económicos ao longo 
de toda a estrutura de gestão. 

Ficaram transparentes. Mas… 
foram absorvidos? Tenho muitas 
dúvidas! Como evoluir então? 
Este foi o tema do segundo dia – 
projecto GEPETO. 

Este projecto pretende realizar 
na prática tudo o que está dito aci-
ma, sob coordenação do CCR. Im-
plica criar, de raiz, ferramentas de 
trabalho como o atlas pesqueiro 
para a área do CCR ou “road 
maps” para elaboração de planos 
de longo prazo para gestão á es-
cala regional. 

Os Açores são parceiros do pro-
jecto, mas na altura em que vos es-
crevo não poderão participar 
nele!.. 

Assim fica mais difícil fazer ges-
tão, falar de sustentabilidade ou 
estratégias e é bem mais difícil de-
fender interesses… 

VM: Mário Rui Pinho partici-
pa nas reuniões do CCR-SUL na 
qualidade de representante do 
DOP -Universidade dos Açores 
como investigadôr. � 
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Casa dos Marinheiros Mercantes

Cooperativa com cerca de 80 anos 
salvaguardou património sindical 
dos marítimos
Em Outubro de 1933 constitui-
se em Lisboa a Casa dos mari-
nheiros Mercantes, cooperativa 
com sede na Calçada Salvador 
Correia de Sá (próximo ao Cais 
do Sodré) em edifício onde fun-
cionava(e funciona) o Sindicato 
dos Marinheiros desde 1916 e 
que, na época, integrava o núcleo 
sindical dos Pescadores de Lisboa 
, a Associação de Classe do Pes-
soal dos Rebocadores e Gasolinas 
do Porto de Lisboa para além dos 
Marinheiros. 

1933 é ano de consolidação da 
ditadura. É aprovada a Consti-
tuição elaborada pelo Salazar e 
publicado o Estatuto do Trabalho 
Nacional, que coloca as associa-
ções sindicais sob tutela direta do 
“estado novo”, com os órgãos so-
ciais dos sindicatos a serem pre-
viamente aprovados pelo Minis-
tério das Corporações. A situação 
portuguesa na época correspon-
de a uma situação desfavorável 
para os trabalhadores em toda a 
Europa, com o advento do nazi-
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fascismo: na Itália governa o Mus-
solini. Na Alemanha, Adolfo 
Hitler é designado Chanceler após 
ganhar eleições com um terço dos 
votos. Na Espanha, está em incu-
bação o “ovo da serpente” dando 
origem ao golpe de estado de 
Franco que põe termo a um go-
verno de frente popular, demo-
craticamente eleito e originando 
uma violenta guerra civil. 

É neste quadro negro para o as-
sociativismo livre que se revela a lu-
cidez extraordinária dum núcleo 
sindical constituído por marítimos 
de diferentes origens (marinheiros, 
pescadores e fogueiros/maquinis-
tas) que, apesar de pouco letrados, 
têm a clareza suficiente que os leva 
a assegurar a defesa do património 

sindical através da fundação da coo-
perativa, associações de natureza 
económica não abrangidas pelo Es-
tatuto do Trabalho e pela Consti-
tuição corporativa e pelas demais 
leis de confisco do património dos 
sindicatos livres. 

A casa dos Marinheiros é guar-
diã de valioso património imo-
biliário, artístico e documental 
das quais se destacam os murais 
da sala de reuniões (esta, em for-
ma de salão de navio) que retra-
tam cenas do trabalho marítimo 
de rara beleza e dramatismo que 
urge preservar, organizar, e tor-
na-lo público, pois constitui re-
gisto único de quase 100 anos na 
luta dos trabalhadores (as) do 
mar. � 
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Hoje sábado, Cine Clube Solmar inclui Mulheres na pesca
É também verdade que nós, ar-
tistas, temos sempre insatisfação. 
Essa eterna insatisfação também 
faz-nos projetar para o futuro. 
Neste processo ganhei imensas 
amigas (imensas mesmo!) no sec-
tor, e esse ganho não tem preço: 
Ter pessoas que não nos veêm 
como alguém que nos vem roubar 
espaço de intimidade... 

Este trabalho levanta questões 
éticas que nós, enquanto realiza-
dores (as), podemo-nos interro-
gar, uma vez que entramos e en-
volvemo-nos nos seus problemas: 
os problemas delas passaram a ser 
também os meus problemas, e só 
por isso,  eu quero continuar a fa-
zer cinema e que este filme serve 
essa função. 
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À conversa com a realizadora 
de “Mulheres da pesca”

Maria Simões: O filme nasceu 
duma dupla vontade: minha, de 
ligar-me mais ao sector, pois já ti-
nha estabelecido relação com a 
pesca através da realização do do-
cumentário sobre a pesca do atum 
“Mais um dia à procura” (2009) 
e, da UMAR-Açores, através do 
projeto “Caminhos em Terra e no 
Mar”, que visava dar mais visibi-
lidade ao trabalho das mulheres 
na pesca. 

Foi para mim um enorme pra-
zer trabalhar com as mulheres da 
pesca. Mas também com os ho-
mens. Deu-me oportunidade de 
aproximar-me do sector, conver-
sando com os, (e as) profissionais 
de diferentes ilhas (fiz filmagens 
em S. Miguel, no Faial, na Ter-
ceira e no Pico). Permitiu-me 
contacto com associações de di-
ferente natureza: de armadores 
e de pescadores. Apercebi-me das 
problemáticas da pesca através 
do contacto com sindicatos e coo-
perativas. 

Participei em conferências e de-
bates na qual participaram deci-
sores políticos e investigadores in-
cluindo a visita de EuroDeputados 
(as) aos Açores. 

Deste conjunto de contactos 
apercebi-me da enorme impor-
tância da pesca para os Açores, 
tanto do ponto de vista econó-
mico como social. Importância 
de que não nos apercebemos... 
de fora. 

No entanto faltaram filmar ati-
vidades ligadas ao conjunto da 
economia da pesca: o trabalho das 
conserveiras, por exemplo, ou 
uma atividade circunscrita à ilha 
de S. Jorge, (como a da apanha da 
ameijoa) e o trabalho com artes 
circunscritas a algumas ilhas, ou 
mesmo, a alguns portos. 

As filmagens vieram confirmar 
o trabalho de pesquiza realizado 
pelo estudo da UMAR “As Mu-
lheres na Pesca nos Açores” edi-
tado em livro (2008). 

Este foi, um trabalho realizado 
com muita paixão e, só assim, ul-
trapassando limitações de um or-
çamento destinado a suportar 
despesas de deslocação e aloja-
mento. Tivemos de nos socorrer 
ao equipamento doutra organi-
zação (O Corredor) para suprir as 
limitações orçamentais. 

Para realizar um filme destes 
com a qualidade requerida de 

imagem, de som, e abrangendo 
o conjunto da atividade na sua di-
versidade, são necessárias condi-
ções que nem a UMAR nem as 
DESCALÇAS dispõem. 

Não foi, por exemplo, possível 
cobrir todas as ilhas e fazer filma-
gens a bordo. Nestes aspetos não 
foi o filme que desejaria ter feito, 
mas o possível... com tão escassos 
meios.  Em termos técnicos tive-
mos problemas com a qualidade 
do som e não pudemos dar a espe-
cialistas o trabalho de montagem: 
foi feitapor mim e por outra com-
panheira das Descalças. � 

 Maria Simões: um  olhar  sobre a pesca
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Maria Simões fala-nos 
sobre como foi 
apaixonante fazer 
um filme, onde 
mergulhou na vida 
do sector piscatório!
LIBERATO FERNANDES 
COM MARIA SIMÕES

Liberato: Onde foi exibido e 
qual tem sido a recetividade do 
público? 

Maria Simões: O filme es-
treou-se em Março, em Rabo de 
Peixe. É simbólico. Foi escolhido 
ser ali - porto de S. Miguel com 
mais vida. Seguramente com a po-
pulação das mais pobres e discri-
minadas de Portugal e, possivel-
mente, da Europa. Esta realidade 
não é mito! 

Em Rabo de Peixe pudemos 
contar com a presença do Subse-
cretário das Pescas que, para mim, 
revelou respeito pelo trabalho. Es-
teve presente um público consti-
tuído por famílias completas, 
principalmente dos, envolvidos 
no filme: mulheres, com o mari-

do e filhos. O diálogo, após filme, 
tratou dos problemas vividos pelo 
sector de forma quase personali-
zada. Apercebi-me que, um filme 
como estes, pode contribuir para 
aproximar as comunidades dos 
responsáveis políticos sem for-
malismos. No mesmo dia foi exi-
bido em Ponta Delgada na “Casa 
Descalças”. Sala cheia dum públi-
co diferente, que habitualmente 
participa nas atividades da “Casa”. 

Por iniciativa da responsável 
pela Ecoteca de S. Jorge o filme foi 
exibido integrado no programa 
“Entre Marés”. Por vontade da di-
retora da Ecoteca estive presente 
na exibição. (...) �  

 
continua no próximo VM

O cinema 
na pesca

ANÁLISE 
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

O cinema é a arte das artes. Ver 
“Mulheres da pesca” e espreitar 
todo um mundo de atividade 
que, na sua aparente simplici-
dade, é complexo. Por detrás 
duma descarga de peixe (mui-
tas vezes, pouco) estende-se 
uma montanha de trabalho hu-
mano não contabilizado. Invisí-
vel. Sem idade e sem horário. 
sem diferenciação de género. 
Com menos do que reduzidos 
meios logísticos e financeiros 
Maria Simões, realizadora ( 
Descalças) e a UMAR ( igualda-
de de género)  envolvendo em 
“parceria viva” mulheres, ho-
mens e crianças, conseguiram 
abrir uma pequena cortina so-
bre o trabalho que se inicia na 
preparação do barco, e das ar-
tes, e continua para além da 
chegada ao porto: nas lotas, no 
comércio, na investigação. 

Foi uma conversa longa passa-
da  para o gravador e que, só no 
próximo número, podemos con-
cluir.:não é possivel encaixar 
numa página  a conversa resul-
tante de dezenas  de horas de fil-
magens. Não é  possível descrever 
debates  realizados desde a  apre-
sentação de Rabo de Peixe pas-
sando por Ponta Delgada, SJorge, 
Pico, Faial, Terceira, Lisboa e 
Coimbra.Nesta cidadeum espec-
tador lembrou-se de Maria La-
mas (Mulheres do meu País). Da 
minha cabeça não me sai Raúl 
Brandão, e “Os Pescadores”. 
Brandão poderia pôr na sua prosa 
poética “Pescadores(as)”. � 
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