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Pesca paga excessos de políticos

A crise está tornando visíveis as 
más formas de governar, a todos 
os níveis, do poder do estado, dos 
governos regionais e das autar-
quias locais. 

As grandes e desnecessárias 
obras que vão das autoestradas, 
às escolas sobredimensionadas 
e às marinas, foram realizadas no 
Continente, na Madeira e Aço-
res. Responsabilidades de deci-
são na sua execução têm-na os 
partidos que exercem o poder 
(PS,PSD e CDS). 

Concursos públicos indicando 
favorecimentos, atravessam todos 
os poderes: estado, autarquias 
passando por empresas públicas 
e governos regionais. 

Como se esta situação não bas-
tasse somam-se a estes maus pro-
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cedimentos o conhecimento de 
que os políticos, com comporta-
mentos irresponsáveis e conde-
náveis, têm como hábito utilizar 
estratagemas legais para aumen-
tarem os seus benefícios: os com-
portamentos oportunistas vão 
desde o estabelecimento como lo-
cal de residência oficial aquela que 
lhe permita aumentar as ajudas 
de custo e prossegue na inflação 
das despesas de deslocação e alo-
jamento. 

Para o Estado suportar estas 
despesas dos diferentes poderes 
não se limita a aumentar nos im-
postos e cortar nos salários, e de-
mais direitos. Cria uma teia de exi-
gências e burocracias impossíveis 
de cumprir, num setor frágil como 
é a pesca. 

Ao documentar exposição ao 
Ministério das Finanças para so-
licitar isenção de apresentação de 
declaração mensal por trabalho 
dependente,  chegamos à triste 
conclusão que, no ano de 2011, 
26% dos pescadores auferiram 
menos de 2.400 euros e, 24% dos 
pescadores  auferiram    menos  de 
1.200 euros. 

Na mesma data veio a público 
que os presidentes de câmaras de Reunião de Municípios custa mais do que um ano de trabalho dum pescador

São Miguel, por cada reunião da 
Associação de Municípios em que 
participaram, receberam 800 eu-
ros. Não se sabe o tempo de du-
ração de cada reunião. 

É este mesmo poder politico, 
sem um mínimo de sentido ético, 
que permanentemente fala da ne-
cessidade de defender o poder lo-
cal, o poder regional e o estado 
quando esmaga de forma afron-
tosa a dignidade daqueles que, 
através dos impostos, contribuem 
para lhes pagar ordenados e mor-
domias. 

Sendo evidente a necessidade 
de gerir a sociedade, (não pomos 
em questão a necessidade de go-
vernos e, desde logo, dos políticos). 
Não temos duvidas no entanto de 
que os casos tornados públicos re-
velam um poder imoral, que de-
veria ter vergonha de se referir a 
quem não consegue pagar presta-
ções da casa, e as contas de ener-
gia e da água, como se duma es-
pécie de vadios se tratasse. 

De facto não vimos como con-
tribuem estes responsáveis polí-
ticos para equilibrar as contas na-
cionais. 

Certamente não é com a sua 
produção. � 
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Entrevista

Mar, mar por todos os lados. Moldura 
constante, o mar. 

Mas não o tocamos. Cruzamo-nos 
com ele ao chegarmos de avião, e logo 
dispersamos pelos vales, com os pés 
bem agarrados à pouca terra. 

Um mergulho, às tantas […] 
Não se come com o mar, já não. Aca-

riciamo-lo, benevolentes, para que se 
divirta, e ele responde ondas dóceis e 
drogadas; as suas fúrias são castigadas 
por calhaus de betão que o fecham fora 
da casa. 

O mar foi amestrado, mungido como 
uma vaca leiteira; mostra as suas graças 

de baleias sob as saias de espuma, e nós 
escandalizados exultamos, fotografa-
mos e agradecemos, depois deixamo-lo, 
envergonhado e a mugir de raiva. 

Já outro avião virá em nosso socorro, 
levar-nos-á para longe. 

Depois, em silêncio, à noite, sai do 
porto um barquinho, desliza no mar 
gelado. Alguma espuma. A escuridão 
engole-o, ao mesmo tempo que a in-
certeza. 

O peixe limpo do nosso sábado à noi-
te é o diário de bordo de algum homem 
enregelado e paciente, que do mar é 
ainda o fiel dependente. � 

Voz dos Marítimos (VM) colocou 
a Luis Carlos Brum (LCB) duas 
perguntas relacionadas com a si-
tuação difícil das famílias no que 
diz respeito à habitação. 

Existem ameaças de despejo 
de famílias piscatórias das ha-
bitações camarárias por falta de 
pagamento? 

A situação de não pagamento 
de rendas sociais, existente em 
Rabo de Peixe por parte de cerca 
de 50 famílias piscatórias, tem a 
ver com condições de vida gri-
tantes em termos de necessidades 
quotidianas. 

Entrevista 
a Luis Carlos 
Brum 

De fato, os rendimentos destes 
assalariados da pesca oscilam en-
tre os 150 e os 200 euros  mensais, 
não chegando para a água, a luz 
elétrica e o gás, muito menos para 
pagar a renda social, a qual, ape-
sar de simbólica, são montantes 
significativos para estas pessoas, 
com agregado familiares nume-
rosos e cujo rendimento social de 
inserção já foi substancialmente 
cortado. 

Qual a solução para o proble-
ma? 

Indiscutivelmente, a Câmara 
Municipal da Ribeira Grande 

deve estabelecer novos Planos 
de pagamento destas rendas, 
mais acessíveis aos moradores e, 
em certos casos muito difíceis, 
aplicar-se mesmo a isenção da 
renda. Isto, com uma postura de 
compreensão, tolerância e hu-
manismo. 

É muito mais grave para o erá-
rio público, pagar-se senhas de 
presença em reuniões de 800,00€ 
do que toda a situação descrita. 

A  habitação é direito inaliená-
vel de todos os cidadãos portu-
gueses, consagrado na Constitui-
ção Portuguesa. � 
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“Experiência que jamais esquecerei” 
Voz dos Marítimos entrevistou 
Joana Medeiros, socióloga que in-
tegra a coordenação  desta página. 

Joana  tem desenvolvido um ex-
celente trabalho com entrevistas 
a mulheres da pesca, alimentan-
do de forma viva este espaço da 
Voz dos Marítimos, dedicado à 
mulheres ligadas ao setor da pes-
ca artesanal nos Açores. 

Diga-nos como se sentiu ao 
realizar as entrevistas a mulhe-
res na pesca? 

Foi com grande satisfação que 
durante dois anos e meio teste-
munhei histórias de vida de gran-
des mulheres, mães, e esposas da 
pesca.  Joana Medeiros responsável pelas entrevistas com mulheres da pesca
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Pesca de Águas Profundas 
no Parlamento Europeu

A Comissão de Pescas do Parla-
mento Europeu realiza no próxi-
mo mês de fevereiro, em Bruxelas 
uma Audição Pública sobre a pes-
ca em águas profundas durante a 
qual  o presidente da Organização 
de Produtores Porto de Abrigo 
fará uma exposição sobre a situa-
ção portuguesa relativamente às 
espécies demersais e de águas pro-
fundas com grande importância 
no rendimento dos pescadores 
dos Açores, da Madeira e da par-
te continental portuguesa. 

Integram-se nas pescarias de 
águas profundas, entre outras a es-
pécies como os Beryxs (alfonsim e 
imperador), o Espada preto, o Go-
raz , o Boca negra, e algumas espé-
cies de tubarões. A maioria destas 
espécies está sujeita a um regime 
de gestão baseado em TAC’s e Quo-
tas e, sobre esta matéria, temos vin-
do a defender com a Madeira e OPs 
da parte continental portuguesa 
que a melhor garantia para a sus-
tentabilidade das pescarias está na 
adoção de medidas visando res-
tringir em toda esta vasta área do 
Atlântico (incluindo na Dorsal dos 
Açores e em Alto-mar) artes não se-
letivas, particularmente o arrasto 
em águas profundas. 

Não faz sentido estar sujeita a 
quotas uma frota constituída ape-
nas por pequenas embarcações de 
pesca e que usam exclusivamen-
te artes seletivas (linhas e anzóis) 
quando em mar alto, fora das 200 
milhas e sobre a Dorsal dos Aço-
res, exercem atividade grandes ar-
rastões um único dos quais cap-
tura mais num ano que toda a 
frota dos Açores. 

Refere-se que esta pequena fro-
ta nacional tem vindo a ser proi-
bida de pescar a partir de finais de 
Julho, praticamente todos os 
anos, quando um grande arrastão 
que exerce esforço de  pesca sobre 
unidade s populacionais comuns 
(caso dos Beryxs e Espada Preto), 
apenas tem de declarar a quan-
tidade capturada. 

A Porto de Abrigo subscreve a 
plataforma de Organizações Não 
Governamentais Portuguesas so-
bre a Pesca sustentável, que têm 
vindo a desenvolver uma estraté-
gia conjunta com as organizações 
de pesca de pequena dimensão e 
que utilizam artes seletivas, “ten-
do em vista a preservação dos ecos-
sistemas marinhos e o desenvolvi-

mento das comunidades costeiras 
ligadas a esta atividade”. 

Destacam-se as seguintes pro-
postas: 

-A obrigação legal de, a partir 
de 2015, os totais admissíveis de 
capturas serem fixados a níveis 
que permitam a recuperação dos 
stocks e correspondam a captu-
ras inferiores ao Rendimento Má-
ximo Sustentável; 

- O estabelecimento de planos 
plurianuais de gestão para as pes-
carias através de codecisão; 

- Sujeição das embarcações eu-
ropeias que pescam em águas fora 
da Europa, às regras comunitárias. 
Os acordos com países terceiros só 
devem ser realizados sobre stocks 
que estejam em bom estado; 

- As concessões de pesca não se-
rão transferíveis, cabendo a cada 
Estado Membro definir como irá 
proceder à alocação dos direitos 
de pesca; 

-Os Estados Membros deverão 
introduzir uma rede de áreas ma-
rinhas protegidas estabelecidas 
em diálogo entre administração, 
pescadores, científicos e ambien-
talistas; 

-Os Estados Membros  deverão 
avaliar e reportar o seu esforço de 
pesca. 

Espera-se que a Audição da Co-
missão de Pescas do PE seja pro-
dutiva na defesa da sustentabili-
dade na qual estão empenhadas, 
pequena pesca e ONGs do am-
biente. � 
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As suas vivências enriquece-
ram-me pessoal e profissional-
mente e permitiram-me ter uma 
outra perspetiva acerca das ideias 
e estereótipos associados aos pes-
cadores e em particular às mu-
lheres na pesca. Sem dúvida uma 
experiência que jamais esquece-
rei e amizades que guardarei para 
sempre. 

Na sua opinião, qual a impor-
tância destas entrevistas, da sua 
publicação e da sua divulgação? 

Na minha opinião as entrevis-
tas realizadas às mulheres na pes-
ca tiveram uma grande impor-
tância. 

Contribuíram para dar a co-

nhecer a cada leitor/a o trabalho 
realizado pelas mulheres na pes-
ca, trabalho esse fundamental, po-
rém muitas vezes esquecido e des-
valorizado. 

Mas serviu sobretudo para de-
monstrar a todas as mulheres en-
trevistadas que são importantes 
para o desenvolvimento de um se-
tor predominante na nossa socie-
dade. 

Aproveito para agradecer todo 
o trabalho de Clarisse Canha, uma 
grande mulher que, apesar de não 
trabalhar efetivamente na pesca, 
tem contribuído imenso para a va-
lorização e reconhecimento das 
mulheres na pesca. � 
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A situação do país exige de 
quem nos governa  ultrapassar a 
mesquinhez resultante de dis-
putas pelo poder nas quais se 
misturam a defesa de interesses 
legítimos com outros interesses 
que se pretendem acima do in-
teresse público, único que justi-
fica a existência do Estado. 

Qualquer cidadão  sabe que 
estamos a pagar décadas de 
maus governos. 

 Em maior ou menor escala 
todos os partidos do arco do po-
der têm responsabilidade nesta 
situação. Ambos os partidos que 
têm governado as autonomias 
realizaram recentemente os 
seus congressos regionais, no 
entanto, nos últimos 16 anos, a 
liderança da política açoriana é 
da responsabilidade do PS. 

Na pesca, alguns dos principais 
problemas têm como causa uma 
má gestão regional e um modelo 
de desenvolvimento errado. Mes-
mo as causas que têm origem na 
centralização excessiva em Bru-
xelas foram resultado da aceita-
ção passiva por ambos os partidos 
que têm governado o país. 

Sublinhe-se que a aprovação do 
Tratado de Lisboa, que consagra 
tal centralização, verificou-se du-
rante a presidência portuguesa 
da UE exercida por Sócrates. 

Reconhecer erros e corrigi-los 
revela humildade democrática. 
O diálogo com as oposições e os 
diferentes interesses no setor, a 
ser concretizado, revela vontade 
de mudança, e sentido de res-
ponsabilidade. 

Marca o regresso do primado 
da ética à política.� 

Pescas de aguas profundas em audição no Parlamento Europeu


