Excelentissimo Senhor
Presidente do Assembleia Legislative do Regido Autenoma dos Acores
Rua Marcelino Lima
9900 Horta

Assunto: Proibictio da pesca corn arte de palangre ao largo dos ilhas do
Grupo Ocidental

Para os eteltos legais que pressupdem a devida andlise feita 01 essa
Assembleid, junto remeto uma pencil() ern que

se

defende a cessacilo

do pesca corn arte de palangre ao largo dos ilhas das Flores e do
Corvo.
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- Considerando que a embarcagao liha Azul pesca corn
recurso a arte do palangre ao largo dos ilhasau GruP0
Ocidental durante praticamente todo o ano;
Considerando que, presentemente, outras embarcagOes da
nossa Redd° se aprestam a faze-lo tambem, seguindo-lhe as
pisadas, pais o precedente estO aberto;
- Considerando que a arte do palangre e extremamente
delapidadora de recursos halieuticos, que importa preservar
coma garante do sua sustentabilidade futura e, par inerencia
do prOprio sector dos pescas, pois esses recursos seta finitos;
- Considerando que a arte do palangre tern levado a que no
maioria dos 'Inas dos Acores, nomeadamente dos Grupos
Central e Oriental, se verifique hole uma clara diminuicao das
capturas e, inerentemente, dos recursos dos pescadores
directamente decorrentes do sua actividade;
- Considerando que esse cenairio devastador se estende
agora tendencialrnente as ilhas do Grupo Ocidental, de
menor dimense5o, e que convem acautelar que nao se atinja
tambern aqui uma situagato irreversivel ou de dificil
reversibilidade, pois o sucedido noutras ilha legitima esta
preocupactio e permite esia ilaceio;
- Considerando que, para alem dos potenciais riscos de
sustentabilidade invocados, tambem as aparelhos que as
palangreiros deixam presos no fundo marinho prejudicam
gravemente a pesca artesanal local, corn consequencias
devastadoras para a economia das ilhas das Flores e do
Corvo;
- Considerando ainda que a pesca corn recurso ao palangre
riga é praticada nas linos do Corvo e dos Flores, no que as

peticionarios consideram ser uma atitude responsavel para
salvaguardar a sustentabilidade dos recursos piscicalas;

- Considerando que urge tomar medidas concretas para
obstar a quo o cenario descrito assuma contornos do rnaior
aravidade, os abaixo-assinados, ao abrigo do Lei do Direito
de Petigeto, requerem que a Assembleia Legislativa Regional
efectue todas as diligencias conducentes a que se cesse
corn carócter calere e urgente a pesca corn recurs° a arte
de palangre ao largo das ilhas do Grupo Ocidental.

