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0 Presidente,

(92ae-

o Fundo de Compensack Salarial dos Profissionais da Pesca dos Acores (FUNDOPESCA) é, tat

corn° o name indica, urn fundo de compensack salarial para os profissionais da pesca dos

Acores que se rege pelo Decreto Legislativo Regional n.2 16/2002/A, de 10 de Maio, Diploma

aprovado na Assembleia Legislativa Regional dos Acores;

Nos termos daquele diploma, todos os armadores e pescadores, inscritos maritimos, titulares

de cedula maritima valida, exercendo a sua actividade ern regime de exclusividade a bordo de

embartac5o de pesca registada em porto da Regiäo Autánoma dos Acores devidamente

licenciada, imobilizada pelos motivos previstos no artigo 42 do mesmo diploma e desde que

efectuem o desconto na LOTACOR, E.P., de 0,5% do valor do pescado transaccionado em Iota
por cada embarcay5o, ou os trabalhadores que, em regime de exclusividade, exeryam em

terra uma actividade directamente ligada a embarcay5o imobilizada, tern direito a receber a
respectiva compensac5o salarial;

550 estes as (micas criterios 'anis para a atribuick da referida compensack salarial,

conhecidos por mim e pela Associack dos Pescadores Florentinos;

Outros criterios, eventualmente utilizados pelo Exmo. Sr. Subsecretario Regional das Pescas,

para atribuicao da compensack salarial aos profissionais de pesca dos Acores, por no terern

cabitnento legal conhecido, nem referenda merecern;

Em Janeiro de 2010 o Deputado do CDS-PP Dr. Paulo Rosa, afirmou que o compromisso do

pagamento integral da compensaCk salarial aos profissionais de pesca dos Acores para o ano

de 2009, nk tinha sido cumprido pelo Exmo. Sr. Subsecretario Regional das Pescas;

No que me diz respeito e aos profissionais afectos a minha embarcag5o, esta afirmack alem

de verdadeira, ainda se verifica nesta data;

No passado dia 17 de Marco o lider parlamentar do PSD/Agores anunciou a apresentacäo de

urn projecto de resoluck que visa alargar a mais pescadores a possibilidade de acecier ao

Fundo de Compensack Salarial dos Profissionais da Pesca (FUNDOPESCA).
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Os pressupostos que sustentarn o projecto de resolucao apresentado pelo referido lider

parlamentar do PSD n5o tern qualquer fundamento, uma vez que a que estä em causa é a
incumprimento legal, par parte do Governo Regional, no pagamento a todos as profissionais
de pesca dos Acores que tern direito a devida compensacio salarial,

A estrita aplicacao do disposto no Decreto Legislativo Regional n. g 16/2002/A 6 suficiente para

ultrapassar o problema existente, nâo é necesserio, por isto, qualquer outro instrumento

legislativo para cumprir o que Se pretendia quando aquele Diploma foi aprovado nesse
Assemblela LegislatIva-

o "Chumbo ao alargamento do FUNDOPESCA a todos as pescadores coma queria o PSD" titulo

de noticia da RIP-A no telejornal de 20 de Marco, demonstra a total desorientacäo que reins

nessa Assembieia;

Se par urn I ado o desconhecimento da realidade demonstrado pelo PSD nests mated@ é

lamentevel, pior é a leitura que se faz da resposta do PS;

Querelas politicas feitas a partir de problemas que agravam sobremaneira as já muito graves

situaceies de alguns profissionais da pesca dos Acores, no dignificam de forma nenhuma a

actividade parlamentar qua se espera proficua primeiro e essencialmente pars as cidad5os

eleitores, em qua me incluo;

Para qua a minha situacao financeira, e a de todos as profissionais de pesca dos Acores em

situaggo anéloga a minha, já gravemente afectada pelas mas condicbes atmosf6ricas, ainda se

tome mais grave, baste o incumprimento do Governo Regional do disposto do DLR 16/2002/A

relativamente ao anode 2009;

O curnprirnento por parte do Govern° Regional dos Acores do ciisposto naquele Decreto

Legislativo Regional, contribuiria, neste momenta, para a sobrevivencia de alguns agregados

familiares acorianos, nomeadamente o melt;

Pasta isto e uma vez que relativamente ao FUNDOPESCA o Decreto legislativo Regional ng

16/2002/A, de 10 de Maio, aprovado nessa Assembleia Legislativa, garante a compensag5o

salarial a todos as profissionais de pesca dos Acores que reLinam as criterios nele

estabelecidos, solicito a V. Ex§s. qua cumpram o vosso nobre papal e no ambito das

competencies qua Ihes so conferidas, nomeadamente em relac5o a accAo fiscalizadora da

acc5o governativa, diligenciem no sentido do Governo Regional dos Acores cumprir o que

dispae aquele Decreto Legislativo Regional;

Santa Cruz das Flores, 20 de Margo de 2010

Espera Def4rirnento,

(Jose llMaria de Freitas da Camara)
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