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Política Marítima na ALRA

A Porto de Abrigo tem vindo a rea-
lizar com o Governo (Presidente 
e Secretário Regional dos Recur-
sos  Naturais) e com os Partidos 
representados na Assembleia Le-
gisilativa Regional dos Açores 
(ALRA), reuniões nas quais têm 
sido expostos os problemas da 
pesca e as propostas desta OP 
para que tais problemas sejam ul-
trapassados. 

Na sequência destes encontros 
uma delegação da OP entregou 
à Presidente da  ALRA, propos-
ta de realização de debate, aberto 
à sociedade civil, tendo como te-
mas as propostas da Comissão 
Europeia sobre a Política Marí-
tima Integrada (PMI) 

Porquê esta discussão ser reali-
zada nos Açores, e com urgência? 

A Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores 
é o espaço indicado para 
o encontro de 
convergências sobre 
as questões do mar

VOZ DOS MARÍTIMOS

Porque a 18 de Dezembro foi já 
aprovada na Comissão de Pesca 
do Parlamento Europeu (PE) a 
versão da Política Comum de Pes-
cas a ser submetida ao Plenário 
no princípio de 2013. 

O PE tem, pela 1ª vez nesta ma-
téria competências de co-decisão 
mas os regulamnetos finais da re-
forma serão aprovados no Con-

selho de Ministros na qual esta-
rão presentes os 27 estados mem-
bros. Acresce que a proposta de fi-
nanciamento do próximo quadro 
comunitário de apoio já  integra, 
para além das pescas, o financia-
mento ao conjunto das atividades 
marítimas. 

A  ALRA constitui o órgão má-
ximo da autonomia. É o local indi-

cado para obtenção do máximo 
consenso sobre as políticas para o 
mar, e órgão  interessado em ouvir 
a sociedade civil, através da audi-
ção dos representantes dos inte-
resses presentes na exploração dos 
recursos do mar, interesses esses 
às vezes conflituantes . Para cada 
um dos interesses, as suas preten-
sões são legítimas só que a legiti-

Audiência da Presidente da ALRA aos representantes da Porto de Abrigo *

midade de cada um deve respeitar 
as legitimidade dos outros. 

Região integrada no Estado 
Português, por sua vez está inte-
grado numa União  de que fazem 
parte outros 26 Estados.  Para 
além de consensos regionais, pre-
cisamos que os mesmos sejam 
adoptados pelos representantes 
do Estado presentes nos órgãos 
da União, onde a PCP e PMI se-
rão discutidas e votadas. 

É necessário que os EuroDepu-
tados(as) da Região adoptem um 
ponto de vista regional e nacional 
comuns sobre as políticas para o 
mar.  Igualmente  terão de articu-
lar posições com os seus colegas dos 
outros grupos representados. 

Portugal tem no mar um dos 
seus principais activos, uma mais 
valia para ultrapassarmos a crise. 
Essa crise acontece na Europa 
onde nos inserimos, mas não se 
faz apenas com a União Europeia. 

A crise global em que nos en-
contramosas exige soluções  glo-
bais e implicam, no mar como 
noutras áreas, um trabalho de 
cooperação que ultrapassa   o es-
paço europeu. �  

 
*http://www.alra.pt/

ALRA

Um poema de Bertold Brecht
De que Serve a Bondade 
 
1 
De que serve a bondade 
Quando os bondosos são logo abatidos, ou são abatidos 
Aqueles para quem foram bondosos? 
 
De que serve a liberdade 
Quando os livres têm que viver entre os não-livres? 
 
De que serve a razão 
Quando só a sem-razão arranja a comida de que cada 
um precisa? 

 
 
 

2 
Em vez de serdes só bondosos, esforçai-vos 
Por criar uma situação que torne possível a bondade, e melhor; 
A faça supérflua! 
 
Em vez de serdes só livres, esforçai-vos 
Por criar uma situação que a todos liberte 
E também o amor da liberdade 
Faça supérfluo! 
 
Em vez de serdes só razoáveis, esforçai-vos 
Por criar uma situação que faça da sem-razão dos indivíduos 
Um mau negócio! 
 
BERTOLD BRECHT, IN ‘LENDAS, PARÁBOLAS, CRÓNICAS, 
SÁTIRAS E OUTROS POEMAS’ 
TRADUÇÃO DE PAULO QUINTELA

Entrevista

Associação 
Amigos 
do Mergulho 

LUÍS RESENDES

O  que pensa a Associação 
Amigos do Mergulho sobre a 
proposta de criação do Par-
que Natural da Ilha de São 
Miguel? 

 É um projeto essencial para 
a gestão ambiental sustentada 
de um conjunto alargado de 
recursos marítimos e terres-

tres, sujeitos a grandes trans-
formações pela enorme pres-
são a que estão sujeitos. 

Embora careça ainda de regu-
lamentação muito atenta e cui-
dada, que tenha em conta as 
vertentes social e económica 
que lhe estão adjacentes, poderá 
constituir a pedra basilar para 
uma nova perspetiva de utiliza-
ção conciliada e conservadora. 

Qual o caminho que pre-
coniza para que  se encon-
trem soluções justas e equi-
libradas? 

Sendo o ambiente património 

da Humanidade, há que salva-
guardar que as diversas áreas 
de interesse sejam contempla-
das, desde quem dele faz a sua 
vida, até quem apenas o queira 
contemplar. É uma questão de 
direito. 

Poder-se-á gerir de cima para 
baixo por aplicação direta de le-
gislação, ou, o que nos parece 
mais sensato, através de uma 
“negociação aberta” entre as vá-
rias comunidades, onde se con-
siga um consenso que motive o 
autocumprimento do que for es-
tipulado. � 

PORTO ABRIGO COORDENAÇÃO LIBERATO FERNANDES, LUIS CARLOS BRUM, JOANA MEDEIROS E CÁTIA BENEDETTI

Luís Resendes, 
Presidente da Associação 
Amigos do Mergulho, 
em entrevista à Voz 
dos Marítimos (VM)
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Maria de Fátima Fontes, mulher da pesca da ilha das Flores
Maria de Fátima Fontes é natural 
da Ribeira das Tainhas, freguesia 
do concelho de Vila Franca do 
Campo, em São Miguel,  mas é na 
ilha das Flores que reside há 30 
anos, com a sua família. 

Em criança Fátima Fontes aju-
dava o seu pai e a sua mãe que vi-
viam do trabalho no campo, vendia 
queijo de cabra de porta em porta 
e ajudava nas lides domésticas. 

Porém quando se casou passou 
a dedicar-se ao trabalho na pesca. 

Depois de nascidos 6 filhos/as 
e de terem passado alguns anos de 
casados compraram um barco pe-
queno e como muitos familiares Fatima Fontes uma Micalense a viver nas Flores

FundoPesca e obras nos portos 
de Rabo de Peixe e Lagoa

1. Em finais de Agosto, com 
pompa e circunstância, o Presi-
dente do Governo Carlos Cesar 
presidiu ao lançamento da pri-
meira pedra das obras de amplia-
ção do porto de Rabo de Peixe, or-
çadas em 16 milhões de euros. 

Praticamente na mesma altu-
ra, mas sob presidencia do Sub-
secratário Regional Marcelo Pam-
plona,  foi lançada também a 
primeira pedra das obras de am-
pliação do porto da Lagoa. 

Em ambas as obras a constesta-
ção por parte dos pescadores so-
bre o projectado, foi geral: em 
Rabo de Peixe o Governo “resol-
veu” a contestação convidando um 
grupo de pescadores criticos a des-
locar-se ao Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, em Lisboa, 
para os convencer da bondade da 
obra. Embora não convencidos o 
projecto foi p’rá a frente. 

2. As obras de Rabo de Peixe, e 
da Lagoa, iniciaram-se no fim de 
Agosto. Em Dezembro, ambas as 
obras estão    praticamente des-
truidas pelos temporais. No en-
tanto o Inverno ainda vai a meio. 

A factura dos trabalhos-a-mais 
resultante da irresponsabilidade 
de iniciar obras de mar no fim de 
Verão, só aparecerá em finais de 
2014 (o prazo de conclusão anun-
ciado é de 730 dias). 

Quem terá de gerir “os-cus-
tos-a-mais” das obras, assim como 
as engenharias financeiras a eles 
associados, será já o actual gover-
no. É evidente que o custo será 
pago pelos pescadores e demais 
contribuintes. 

3. Em Agosto os Açores foram 
atingidos pela primeira tempes-

tade tropical. Em Setembro veio 
uma segunda tempestade. Não é 
preciso ser entendido em obras 
para perceber ter sido uma má op-
ção política iniciar-se no fim do 
Verão, os trabalho de mar. 

Também não é necessário ser 
metereologista para perceber que 
o Inverno seria duro, e prolonga-
do, pelo que teria sido  mais sensa-
to por parte do Governo preparar 
as condições para, atempadamen-
te, assegurar o pagamento do Fun-
dopesca antes do Natal. 

Tal não foi feito e, muito prova-
velmente, nem em fins de Janei-
ro, os pescadores terão recebido o 
FundoPesca. Repare-se que se tra-
ta de um Fundo para o qual os pró-

prios pescadores contribuem de 
duas maneiras: através dos des-
contos em lota e através das coimas. 

4. Está em tempo de suspender 
o avanço nas obras de ampliação 
dos portos e repensar os projec-
tos, introduzindo as alterações 
que garantam a segurança dos 
pescadores seu bem maior. 

Relativamente à necessidade de 
assegurar melhores rendimentos 
ao trabalho dos pescadores e di-
gnificar a profissão, impõe-se 
adoptar as medidas que reduzam 
os custos de exploração das em-
bracações nomeadamente redu-
zindo as taxas de lota,  alterando 
o sistema de abastecimento do 
combustível às embarcações e 

criando condições de acesso ao fi-
nanciamento bancário  com bo-
nificação de juros. 

É fundamental tornar viável 
uma atividade económica de 
grande importância social e que, 
mesmo em situação de crise, em 
muito contribui através das ex-
portações para o deficit da balan-
ça dos pagamentos. 

Entenda-se que a pesca é de 
grande importância estratégica 
para o abastecimento alimentar 
das populações. Não contribui ape-
nas para a cobertura do deficit da 
balança comercial através das ex-
portações, também é responsável 
pela diminuição das importações 
de bens alimentares. � 

Será sensato iniciar obras portuarias no fim do Verão?

GACS

LIBERATO FERNANDES 
PORTO ABRIGO

emigraram para a ilha das Flores 
onde passaram a viver da pesca. 

Fátima Fontes começou então 
a trabalhar em terra para contri-
buir para o negócio da família. 

Quando o seu marido voltava 
de manhã do mar, ela tirava o apa-
relho, lavava todo o material e vol-
tava a colocar a isca para mais 
uma ida para o mar. 

Hoje em dia Fátima Fontes ain-
da faz alguns trabalhos em terra, 
ajuda o seu filho, que seguiu as pe-
gadas do pai e ficou com o último 
barco da família o “Lagoa Rasa”. 

É com alguma nostalgia que Fá-
tima Fontes relembra as poucas 

vezes que saiu para o mar, sempre 
gostou muito e não o fez mais ve-
zes porque há uns anos atrás era 
uma afronta para os homens. 

Por isso, saía de noite às escon-
didas, e de manhã quando re-
gressavam ficava numa praia an-
tes do porto para que não fosse 
avistada por ninguém. 

Fátima Fontes tornou-se sócia 
da Ilhas em Rede, Associação de 
Mulheres na Pesca nos Açores por 
ser uma associação que defende 
os direitos das mulheres na pesca 
e luta pela valorização do seu tra-
balho em terra e no mar. � 

JOANA MEDEIROS, SOCIÓLOGA

O futuro também 
depende de nós!

ANÁLISE 
LIBERATO 
FERNANDES 
COORDENAÇÃO

Aparentemente a situação de 
crise vivida em 2012 parece infi-
nita. As injustiças e a violência 
campeiam aqui, na Europa, e no 
Mundo. Parece que nos encon-
tramos na pré-história da hu-
manidade. 

Independemente da fé religio-
sa, o Natal e a mudança de ano 
celebram o fim dum ciclo natural 
dando início a um novo ciclo. 

Da situação de  desordem que 
nos governa as responsabilida-
des não são iguais entre todos: 
quem assume cargos de gestão 
da “coisa pública” (os governan-
tes) não têm iguais responsabili-
dades  à que  têm os governados. 
No entanto todos temos a nossa 
quota de responsabilidade “uns, 
pelo que fazem, outros pelo que 
permitem”. 

Conscientes que somos uma 
pequena parte do mundo global 
e, igualmente, conscientes de 
que não existem soluções exclu-
sivamente locais para os proble-
mas globais, no entanto não po-
demos alienar as nossas 
próprias responsabilidades na 
construção das mudanças ne-
cessárias no Caminho de justiça 
e igualdade. 

Que 2013 dê início a um novo 
ciclo: de confiança para os aço-
rianos, para Portugal e para a 
humanidade. 

Que se dê início a um ciclo de 
confiança no futuro porque 
também depende de nós a cons-
trução desse futuro. 

São os votos de  esperança da 
equipa que constrói o Voz dos Ma-
ritimos para os leitores e colabora-
dores do Açoriano Oriental. � 


