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Prosseguir ou mudar rumo?

Nos últimos 4 anos foram co-
metidos no sector das pescas er-
ros suficientes para anular avan-
ços dos mandatos anteriores.
Avaliar é uma operação simples.
Basta responder às perguntas:
como evoluiu a pesca entre
2000 e 2008? E, como evoluiu
entre 2008/2012 em volume e
valor de capturas e custos de
produção?

Qual era a situação dos stocks
das espécies demersais locais a
meio da década e qual foi a evo-
lução nos últimos 4 anos?

Aconsulta dos dados relativos
às descargas e valor de venda
acompanhadadaanálise dos cus-
tos de exploração das embarca-
ções revela que a pesca bateu no
fundo.

Apesca sempre viveu
situação difícil, mas,
desde há dezenas
de anos não enfrenta
tempestade
como a actual...

LIBERATO FERNANDES
PORTO DE ABRIGO

A culpa é externa? A essa per-
gunta respondemos que é me-
nos de meia verdade. A má si-
tuação dos stocks locais não
pode ser imputada nem ao Es-
tado nem à U.E.

As iniciativas empresariais do
Governo, tornando-se comer-
ciante, industrial e armador de
pesca, contradiz toda a política
da U.E., e de cada um dos esta-
dos membros. Em Portugal só
tem paralelo na rede tentacular
montada pelo “estado novo” a
partir de 1936 e, para dar cober-
tura legal a estes comportamen-
tos, o Governo até fez leis à-
sua-medida: quem detém poder
absoluto também tem responsa-
bilidades absolutas!

Não é tempo para “chorar-no-
molhado”. O Partido que exerce o
GovernodaRegiãovenceuaselei-
ções e tem uma responsabilida-
de pela frente: avaliar, se achar
bem, continuar... Ou, detetar o
que tem estado mal, e mudar de
rumo. Não é um problema reso-
lúvel com simples mudançade Ti-
moneiro. Existem problemas de
aparelho que implicam mudan-
ças de fundo.

Em qualquer sociedade livre eÉ precio melhor governança para vencer a tempestade

democrática existem diferentes
responsabilidades: as dos Gover-
nos gestores, de bens públicos, e
as dos cidadãos.

Apesca exerce-se em domínio
publico e as suas especiais condi-
ções obrigam, de forma mais
acentuada que noutras ativida-
des, à cooperação: o conjunto da
tripulação,naqualse incluiomes-
tre-armador, chama-se, signifi-
cativamente, companha. Emtoda
a atividade, parte do trabalho é
pago como “quinhão”, variável
conforme a pesca.

É consensual que a boa gestão
da pesca exige envolvimento dos
interessados e autorregulação. É
também dado adquirido que au-
torregulação não dispensa, antes
exige, o envolvimento da admi-
nistração.: mantendo os espaços
de atuação diferenciados, e autó-
nomos, paracadaumadas partes.

Apescasempre viveu em situa-
ção difícil mas, desde há dezenas
de anos, não enfrenta tempesta-
de como aatual. Se o Governo for
capaz de corrigir o rumo e assu-
mir erros será mais fácil atraves-
sar a tempestade, ultrapassar a
crise e a pesca açoriana chegar a
bom porto. �
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Um poema
de Pablo Neruda
O POVO

Lembro-me daquele homem e não se passa-
rammais do que dois séculos desde que o vi,não
andou de cavalo nem de carroça;descalçoanulou
as distâncias
e não levava espada nem armadura,
apenas redes ao ombro,machado ou martelo ou
pá,e nunca espancou o seu semelhante ;a sua luta
foi contra a água ou a terra,contra o trigo para que
houvesse pão,contra a árvore gigante para que
desse lenha,contra os muros para abrir as portas.

e não levava espada nem armadura
apenas redes ao ombro,
machado ou martelo ou pá
e nunca espancou o seu semelhante:
a sua luta foi contra a água ou a terra,
contra o trigo para que houvesse pão,
contra a árvore gigante para que desse lenha,
contra os muros para abrir as portas. �

Entrevista

Entrevista
conduzida por
Luis Carlos
Brum

JOSÉ SALVADOR CABRAL VIEIRA 
ARMADOR DE PESCA

“José Salvador Cabral Vieira, 44
anos, armadorde pescalocal e há
mais de 30 anos que é pescador.
Proprietário da embarcação
“Mestre Vieira”, com 11 compa-
nheiros.

L.B. – O Governo diminuiu a
comparticipação no gasóleo
pesca de 21% para 18%. O que
pensa disto?

J.S. – Não é umamedidajusta,
porque o combustível já estava
muito caro. Muitas vezes, as pes-
carias não chegam para pagar o
gasóleo.

L.B. – Cada vez mais as em-
barcações vão mais longe?

J.S. – Realmente, devido à es-
cassez de peixe, temos de navegar
muito mais longe. Hábarcos que
vão às 180 e 200 milhas e, às ve-
zes, não compensa. Também exis-
tem zonas proibidas de pescas em
excesso, sendo anossahipótese ir,
sem embarcações de porte sufi-
ciente, pescar para mais longe.

L.B. – Como é o cartão de ga-
sóleo? E a contribuição dos
companheiros?

J.S.–Paraosbarcoscabinadoso
cartão é suficiente parao ano intei-

ro,masparaosdepescalocalearte-
sanalnãodáalémde6meses.Defor-
maque os companheiros descon-
tam paraeste fim do monte maior.

L.B. – Achaque avidado pes-
cador está mais agravada?

J.S. –Anossavidaestácadavez
pior. Os protocolos demoram, o
Poseima, o Subsidio de Gasóleo,
o Fundopesca, tudo vem quando
o pescador já está entalado.

Não trabalhamos paranós, mas
parapagarao Estado. Precisamos
de mais sensibilidade dos Gover-
nos. Têm de nos olhar de outra
maneira. �
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Vozes da crise - Mulheres na Pesca
Mulheresdapescaaceitaramode-
safiolançadopelaMarchaMundial
dasMulhereseaUMARAçoresna
Campanhasobreoimpactodacri-
se na vida das mulheres, respon-
dendoàperguntasobreoefeitoda
crise nas suas vidas.

“Estouasentiracrisecomoqual-
quer mulher e mãe de família e
comomulherdapesca.Éumaluta
todososdias.Quandoobarcoche-
gadapescasempeixeedigoaomeu
marido: mais um dia sem nada.
Chega-se ao final do mês temos
contas para pagar: água, luz, gás,
etc.. Filhos aestudarparano futu-
ro não haveremprego. “

“Eu nuncative aminhavidatão
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Governo deve rejeitar proposta
de TAC’s da União Europeia

A Comissão Europeia deu a co-
nhecer ontem a sua proposta de
tac’sequotasparaoanode2013,de
unidades populacionais de peixes
edecrustáceosexclusivamentecir-
cunscritas a águas comunitárias.

Emcoerênciacomoquetemsido
o posicionamento daSenhoraCo-
missária, de completae obstinada
desvalorização do pilar socioeco-
nómicodapolíticacomumdepes-
cas, ignorando as orientações dos
órgãos eleitos daU.E. - Parlamen-
to Europeu e Conselho de Minis-
tros-aComissãoEuropeiapropõe
fortíssimasreduçõesnamaiorpar-
tedostac’s, semmostraramínima
preocupação com o equilíbrio en-
tre a viabilidade do tecido econó-
micodosetor,oabastecimentodos
consumidoreseaconservaçãobio-
lógicados recursos.

A proposta inclui 48 reduções
de tac’s, que oscilam entre -3% e
-80% e 11 aumentos, entre 1% e
53%. As organizações represen-
tativas dos pescadores nacionais
e europeias têm feito ver à Co-
missão Europeiaque as variações
de tac’s em stocks menosrobustos
devem estar balizadas pelo refe-
rencial máximo de 15%, pois per-
mite,porumlado,desenharadap-

tações necessárias no tecido
produtivo, quando a oscilação é
negativae,poroutro, impediruma
pressão de pescamais intensaso-
bre um determinado recurso,
quando o tac aumenta.

EstapropostadaComissão Eu-
ropeiaégraveemsimesmaedeve,
por isso, ser amplamente rejeita-
dapeloConselhodeMinistros,em
Dezembro,nãopodendotambém
serdesligada,naproduçãodasne-
fastas consequências que geraria
para a Economia Marítima da
U.E.,deumasérie injustificadade
sucessivas reduções de tac’s, que
ocorrem desde há10 anos.

ADAPIexortaoGovernoarea-
gir, contundentemente, àpropos-
tadaC.E., ouvindo o setor de pes-

ca, na sua experiência sobre o
estadodosrecursosenaantecipa-
çãodorudegolpequeasempresas
e os trabalhadores sofreriam com
aaprovação destaaberração.

A Comissão Europeia escuda
a sua proposta com a segurança
biológica dos recursos, mas omi-
teque,segundoasavaliaçõescien-
tíficas disponíveis, há uma con-
sistentetendênciaderecuperação
de indicadores de sustentabilida-
de essenciais, garantidos pelo
abrandamento das taxas de ex-
ploração pela pesca, ainda que à
custa da destruição de empresas
e emprego.

AEuropatemqueregressaràin-
dustrialização, nos mais diferen-
tes níveis empresariais e setoriais

dasuaEconomia(palavrasrecen-
tesdeumComissário),sobpenade
agravarmos o quadro de crise fi-
nanceiraqueestáafundaramaio-
ria dos Estados, porque simples-
mente o desejado crescimento
económico esbarra, no setor das
pescas e seguramente em outros,
com abstrusas políticas de cons-
trangimento da livre iniciativa de
quem ainda quer produzir e in-
vestir,semelhantesàsquetêmsido
a marca do consulado desta Se-
nhoraComissária.

DIZEMOS BASTA E ESTA-
MOS CONVICTOS QUE ATU-
TELA DAS PESCAS SABERÁ
CUMPRIRASUAPARTE, EM
COORDENAÇÃO COM O SE-
TOR. �

A Comissão tem desvalorizado o pilar sócio económico da PCP ignorando o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros

EDUARDO RESENDES

Pela sua oportunidade
e coincidência de pontos
de vista transcrevemos
na íntegra o comunicado
da ADAPI divulgado
à imprensa, dirigido à
Comissão Europeia e ao
Governo Português
CONSELHO DIRECTIVO
DA ADAPI

mal assim. Como mulher da pes-
canãovejoalternativa. Agentetem
deagirquantoantes.Temosdenos
unir. Temos de agire lutarcom to-
das as forças que resta...”

“Tenhosentidomuitoacrise,te-
nho um filho na pesca que ganha
muito pouco. Custa-me muito...
paraporumpratonamesa,parafa-
zer comida. Às vezes sinto-me de-
sesperada.Faltadinheiroparame-
dicamentos. Até já me faltou
dinheiro paracomprarpão...”

“Comomulhernapescaestamos
numa crise muito ruim e forte.
Semprevivemosdapescamasnun-
ca foi uma crise ruim como a que
estamosapassar.Porfaltadepeixe

e avenda do pescado muito abai-
xodamédia.Comacriseaiscaestá
por vezes mais carado que o peixe
quesevaivender.Sentimo-nosmal.
Muitaansiedade.”

“Estouasentirmaispreocupação,
os rendimentos ficam azero: afal-
tadechicharro,osnossosimpostos
que são altíssimos. Não sabemos
comopagá-los.Naminhacasanão
há outros rendimentos se não da
pesca. Às vezes ficamos num beco
sem saídaparapagar as contas da
casa–água,luz,gás,eaindaosfilhos
naescola.Hádiasemquecruzamos
os braços e ficamos à espera dum
novo amanhã, para ver se há uma
saidamelhor.”� CLARISSE CANHA

Representação
maior da pequena
pesca!

ANÁLISE
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

Destinadaaouviro setorsobre o
futuro dos Conselhos Consultivos
realizou-se em San Sebastian, Es-
panha, reunião do CCRSul, na
qual estiveram presentes, dos
Açores, aFederação das Pescas,
Porto de Abrigo, UMARAçores e
Associação de Lotas daEuropa.

Háumavisão consensual sobre
aimportânciados CCRs naliga-
ção entre todaafileiradas Pescas
de vários países. Areunião foi crí-
ticaao facto daComissão não ter
nadevidacontaos pareceres dos
CCRs e pelo facto de alguns Esta-
dos não participarem. Exemplo
evidente é relativo àAdministra-
ção portuguesa, e nos últimos
tempos, as Administrações Re-
gionais de Açores e Madeira.

Existindo consenso sobre a
composição dos Conselhos com
2/3 destinado àfileiradas pescas,
hádissonânciadas ONGs do am-
biente que pretendem representa-
ção maiorno Comité Executivo.

Ainsuficiente representação da
pequenapescanas presidências
dos sete CCRs existentes, mere-
ceu crítica, umavez que constitui
mais de 80 % dos pescadores da
Europa. Nesse sentido propuse-
mos que as presidências dos CCR
s que sejam de direção coletiva e
um dos seus membros deve ser
sempre representante dapesca
local, ou costeira.

Estandonafasefinalaaprova-
çãodopacotesobreaReformada
PolíticaComumdePescaespera-
sequesejamatendidasaspropos-
tasderegionalização,edemaior
representaçãodapequenapesca.�
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