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Sua Excelancia o Presidente da Assembleia Legislabva da Regiâo AutOnoma dos Acores,
Sua Excelancia o Presidente do Governo Regional dos Acores,
Senhoras e senhores deputados,

Exmas/os Senhoras/es,

Atravas deste instrumento de participagao civica, vimos apelar a Glasse politica e governativa da Regiao
Auttnoma dos Acores (RAA) a implementagao de medidas que protejam os tubartes na Zona Econ6mica
Exclusiva (ZEE) dos Acores.

Considerando quo os tubartes, como predadores no topo da cadeia alimentar, possuem urn papel vital para o
equilibrio dos ecossistemas marinhos, fazendo a sua regulagão;

Considerando quo os mananciais das especies de tubarâo ern todo o mundo estao a diminuir a taxas
alarmantes e quo urn tergo de todas espacies destes animais esta em risco claro de extingao;

Considerando que a pesca corn palangre de superficie dirigida ao espadarte é aquela que mais lesa os
tubartes dos Acores, sendo estes considerados como capturas acess6rias e sem interesse econOmico;

Considerando que os estudos cientificos reanzados nos Acores sobre a pesca dirigida ao espadarte,
demonstram qua ha dois picos assincronos e sazonais entre as capturas de espadarte e tubarao (as capturas
de tubarao ultrapassam o espadarte entre Outubro e Maio);

Considerando quo o prego de venda em Iota dos tubartes e muito reduzido, nao resultando dai grande
rendimento aos pescadores;

Considerando que a jurisdigao sobre as pescas na subarea dos Acores da Zona Econ6mica Exclusiva de
Portugal (ZEE dos Acores) foi reduzida pare as 100 milhas, o que permitiu a entrada de várias frotas de pesca
estrangeiras na faixa entre as 100 e as 200 milhas;

Considerando que estas frotas exploram as mananciais de verias espacies de pescado, nas quais se incluem
as tubartes;

Considerando que a frota estrangeira que pesca espadarte corn palangre de superficie esta a destruir os
mananciais de %/Arias especies de tubarao em torno da ZEE dos Acores, desembarcando nos portos agorianos
algum pescado e sem beneficio econOmico para a RAA;

Considerando que as Acores cada vez mais se afirmam como um destino de ecoturismo par exceléncia,
especialmente orientado para a exploragao das especies dos peixes cartilagineos Prionace glauca (tintureira),
Isms oxyrinchus (rinquim), Cetorhinus maximus (tubarão-frade), Rhincodon typus (tubarao -baleia), Mobula
tarapacana (jamanta) e Manta birostns (manta).

ASSEMBLEIA LEGISLATI VA DA
REGIAO AUTONOMA DOS AQORES

ARQUIVO

Entrada	 ( 9 2  PTOC.

Data: 2- /1- /2:7 4)* c/  ni g  /	 i.c.7 a-



Os signatários solicitam que a Região AutOnoma dos Acores tome as seguintes medidas:

1. Proibicao do desembarque e comercio des espacies dos peixes cartilagineos Prionace glauca
(tintureira), Isurus oxyrinchus (rinquim), Cetorhinus maximus (tubarão-frade), Rhincodon typus
(tubarão-baleia), Mobuta tarapacana (jamanta) e Manta birostris (manta) e seus derivados na RAA;

2. Proibicâo da pesca dirigida ao espadarte corn palangre de superficie na ZEE'dos Acores durante
os meses em que a captura de tubarao seja superior ao espadarte;

3. Fazer esforgos, agora reforgados pela presente petigho, junto das enhdades europeias para a
recuperagao da jurisdigao das pescas na totalidade das 200 milhas da ZEE dos Acores.

Os signatarios,
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