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Valorizacâo do rend imento da pesca e promo* da sustentabilidade dos

recursos marinhos

A releváncia socioeconOrnica da pesca na Regiao AutOnoma dos Acores é par

demais evidente, quer no piano econOrnico, criacao de emprego e distribuicao de

riqueza quer no piano social, fixacao das populacOes. A pesca sempre foi e

continuara a ser urn importante sector de actividade econOrnica.

È poram sabido, e nä° deve ser esquecido, que na globalidade do Atlantic° Norte

no Ultimo sèculo as stocks das espacies tradicionais diminuiram mais de 80% e as

capturas, apesar do aumento do esforco de pesca, calram para metade. Importa

pals diversificar corn base em conhecimentos cientificos dirigindo o esforco de

pesca para novas especies.

Como é sabido, sem boas praticas é impossivel conciliar, no curio prazo, a

eficiência econOmica e a manutencao do emprego, garantindo em simultaneo a

sustentabilidade dos recursos. Ha que pensar e planear a longo prazo procurando

garantir o objectivo da sustentabilidade, ficando claro que tai nao implica nao

mexer nos stocks mas antes, mexer e deixar igual.

Nos Oltimos anos, neste sector, a Regiao investiu recursos pUblicos da ordem dos

250 milhOes de euros, a que acrescem muitos milhOes investidos pela iniciativa

privada; renovando a frota, apoiando a inch:Istria e requalificando a quase totalidade

das infra-estruturas essenciais para o exercicio da actividade.
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Depois de criadas as condiVies infra-estruturais basicas em toda a Regiao

AutOnoma dos Acores, importa criar novos contextos favorecedores de uma melhor

evolucdo do rendimento dos pescadores, sempre penalizados por falta de

intervencao directa no estabelecimento da cadeia de valor.

Na Reg& AutOnoma dos Acores vigoram, actualmente, dezoito regimes de auxilio

ao sector, que incluem mecanismos de apoio para os combustiveis, apoio as

associacbes de produtores para seguros dos profissionais, apoios a modernizacao

da f rota, sete portarias no ambito do programa PROPESCAS, assim como o

FUNDOPESCA, instrumento de apoio aos pescadores impedidos de exercerem a

actividade pelas mas condicOes climataricas.

A sustentabilidade econOmica desta actividade deve ser alicercada na preservacao

dos stocks e no aumento gradual dos rendimentos de todos os intervenientes na

fileira, em detrimento dos apoios sociais, que deverao ter uma funcao de apoio

pontual e com objectivos bem definidos.

Apesar do esforco dispendido por todos, pOblicos e privados, importa, importara

sempre, tomar medidas sem esquecer que a sua eficacia convocara sempre a uma

maior participacäo dos meios cientificos, dos profissionais do sector e das

respectivas associacbes de produtores.

lmporta assegurar, corn a colaboracao das associacOes profissionais, que as

embarcacOes licenciadas para pescar corn palangre de fundo e corn linhas de mac)

nao possam, em circunstancia alguma, pescar corn linhas de mao sempre que

transportem artes de palangre de fundo a bordo já que, como sabemos, esta

promiscuidade permite uma das mais graves infraccbes actualmente praticadas.
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A materializacao destes objectivos passa pela colaboracao estreita corn a

investigacao cientifica e pela abertura as associacOes da pesca da Regiao

AutOnoma dos Acores do capital social da ESPADA PESCAS UNIPESSOAL, S.A.,

empresa de comercializacao da LOTACOR — Servico de Lotas dos Acores, S.A.

A empresa ESPADA PESCAS UNIPESSOAL, S.A., em parceria corn os

profissionais do sector, podera e devera desenvolver estrategias de

comercializacão e distribuicao no Continente Europeu, ou fora deste, adequadas

valorizacao do pescado regional e, em simultâneo, proporcionar uma justa

distribuicao dos proveitos.

Tendo em conta a qualidade do pescado dos Acores - o mais valorizado no

contexto nacional - importa ainda, em parceria corn as associacbes da pesca,

apostar no reforco dos mercados exteriores, o que beneficiara as exportacOes da

Regiao, ao mesmo tempo quo abrira novas perspectivas de negOcio.

Por essas razdes, proteccao de stocks e aumento de rendimento, é de toda a

convenibncia o reforco das medidas de proteccao a pequena pesca artesanal

regional, corn o duplo objectivo de melhorar a sustentabilidade dos recursos

marinhos na zona entre a costa e as seis milhas, recorrendo aos mecanismos

cientificos adequados ao apoio a tomada de decisao.

A Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, nos termos regimentais

e estatutarios aplicaveis, resolve recomendar ao Governo Regional dos Acores:

1. 0 reforco das medidas de proteccao a pequena pesca artesanal regional

na zona entre a costa e as 6 milhas. Estas medidas poderdo ser

temporarias, incluir a proibicao de utilizacao de determinadas artes de
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pesca, a limitacäo do nUmero e tipo de embarcacOes que podem aceder

zona ou a criacäo de reservas integrals.

2. 0 reforco da regulamentacäo das actividades pesqueiras, tendo em conta

as caracteristicas das espbcies alvo e das embarcacOes, fora da zona entre

a costa e as 6 milhas.

3. Assegurar, corn a colaboracäo das associacOes profissionais, que as

embarcacdes licenciadas para pescar corn palangre de fundo e corn linhas

de mk, na zona entre a costa e as 6 milhas, ndo possam, em circunstância

alguma, pescar corn linhas de mào sempre que transportem artes de

palangre de fundo a bordo.

4. Abertura do capital social da ESPADA PESCAS UNIPESSOAL, S.A.

(empresa de comercializacâo da LOTACOR — Servico de Lotas dos Acores,

S.A.) as associacOes representativas dos profissionais da Pesca.

Aprovada, pela Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos Acores, na Horta,

em 21 de Outubro de 2011.

0 Presidente da Assembleia Leg islativa

da Regiao AutOnoma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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