
Fórum procura respostas para 
os novos desafios da Pesca
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Ao longo de quatro dias  os representantes de várias áreas ligadas ao setor pesqueiro debateram e analisaram  
os diversos problemas e possíveis soluções para um dos pilares da economia açoriana
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É necessária 
uniformização 
ibérica das leis 
para as Pescas

A legislação europeia aplica-se 
a Portugal e a Espanha do mes-
mo modo na zona atlântica, mas 
a legislação portuguesa é “a mais 
reprimida de toda a União Eu-
ropeia”, sustenta Carlos Reis, do 
Departamento de Biologia Ani-
mal, da Faculdade de Ciências 
de Lisboa. 

“Nós estamos a proteger para 
os outros explorarem”, considera 
o especialista que defende que  “há 
necessidade de haver uma uni-
formização ibérica da legislação 
das Pescas”. Carlos Reis exempli-
fica: “nos cofres para apanhar pei-
xe, a malha mínima que se utiliza 

Carlos Reis, da Faculdade de Ciências de Lisboa, 
considera que Portudal está a proteger recursos para 
outros explorarem. Defende que legislação deve ser 
uniformizada na Península Ibérica

em Portugal são 3 cm de malha di-
reita e os espanhóis utilizam 16 
mm”. ”Será que os peixes conhe-
cem a fronteira entre Portugal e 
Espanha?”, questiona o biólogo, 
sustentando que a uniformização 
da legislação para o setor das Pes-
cas na Península Ibérica “é uma 
questão de equidade que não exis-
te neste momento”. 

Mas, por outro lado, Carlos Reis 
considera que Portugal, e os Aço-
res em particular, são prejudica-
dos pela padronização imposta 
pela União Europeia. “Somos tra-
tados como se fosse tudo o mar do 
Norte que tem meia dúzia de es-
pécies e 50 metros de profundi-
dade”, afirma o investigador.  

Legislação portuguesa é das mais “apertadas” da União Europeia, diz investigador
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Carlos Reis considera que a 
União Europeia deveria atender 
às particularidades da pesca por-
tuguesa. O biólogo lembra que, 
enquanto, no mar do Norte, a pro-
fundidade média são 50 metros, 
em cima da plataforma conti-
nental; Portugal tem oficialmen-
te 1 milhão e 700 mil quilómetros 
quadrados de zona económica ex-
clusiva e só 30 mil quilómetros de 
plataforma continental. Ou seja, 
sublinha o especialista, “temos 

pouco mais de 2 por cento de pla-
taforma continental e é aí que nós 
pescamos mais de 95% das espé-
cies”. E, no caso dos Açores, não 
há mesmo plataforma continen-
tal, repara o investigador que 
lembra que nas águas dos Açores, 
existem sim “montes submarinos 
que os pescadores conhecem 
bem, e é aí que vão pescar quan-
do o mar os deixa”. 

Outro aspeto diferenciador é a 
diversidade de espécies. Como ex-

plica Carlos Reis, enquanto no 
Mar do Norte,  os pescadores têm 
ao dispor “meia dúzia de espécies”, 
em Portugal existem “cerca de 500 
espécies que o homem consome”. 
Ou seja, “há uma diversidade enor-
míssima” de espécies para Pesca, 
contudo, chama a atenção o in-
vestigador, há também um outro 
fator: a sazonalidade. 

Do seu ponto de vista, “a União 
Europeia, apesar de considerar os 
Açores uma região ultraperiféri-
ca, não quer conhecer as particu-
laridades das comunidades pis-
catórias dos Açores” - o que “é 
muito grave” e se passa também 
em Portugal continental, em cer-
ta medida, sustenta. Ora, alerta o 
investigador, “nos Açores isso por 
vezes é uma coisa dramática, por-
que estamos a falar de níveis de 
subsistência muito limitados”. 

“Viver dos juros e não do capi-
tal é o que fazem nos Açores”, diz 
Carlos Reis, que lembra que “os 
Açores têm uma frota perfeita-
mente artesanal, enquadrada com 
as condições ambientais dos Aço-
res, nomeadamente nos bancos 
submarinos, e que pesca o goraz, o 
boca negra – espécies de grande in-
teresse comercial, mas que são 
muito limitadas” e “uma frota pes-
queira mais evoluída e mais in-
dustrial” para captura do atum bo-
nito, “que é uma espécie sazonal”, 
e que, “nuns anos se apanham duas 
mil e noutros 20 mil toneladas, 
conforme a sorte dos cardumes de 
passagem serem capturados ou 
não pela frota açoriana”.� 

unidades populacionais de atuns tropicais 
do Oceano Atlântico. 

Através da marcação de atuns podemos co-
nhecer melhor diversos parâmetros biológi-
cos como o crescimento e a mortalidade na-
tural, as rotas migratórias, a estrutura dos 
stocks e estimar taxas de exploração, entre ou-
tros. Toda a informação recolhida ajudará a 
melhor conhecer o estado de exploração des-
tas populações e melhorar a sua gestão. 

Atualmente qual é o estado da popula-
ção de tunídeos no Atlântico Norte? 

Atualmente é stock de atum patudo que 
suscita mais preocupações, sobretudo devi-
do à elevada captura de juvenis nas águas tro-
picais do oceano Atlântico, o que provoca 
uma grande diminuição na produtividade. 
Esta preocupação levou, em finais de 2015, a 
ICCAT a diminuir o total admissível de cap-
turas desta espécie no Atlântico, o que im-
plicou uma redução na quota portuguesa de 
patudo. Quanto às outras espécies a situação 
não é tão preocupante embora os stocks es-

Qual é a importância do programa de 
marcação de tunídeos? 

A ICCAT (Comissão Internacional para a 
Conservação do Atum do Atlântico) dará iní-
cio em junho às atividades do Programa de 
Marcação de Atuns Tropicais do Oceano 
Atlântico (AOTTP), financiado pela União 
Europeia e por partes contratantes da ICCAT. 
Um total de 120 mil atuns tropicais serão mar-
cados no Oceano Atlântico ao longo dos pró-
ximos dois anos, dos quais 6 mil nas águas dos 
Açores. (...)O objetivo global do AOTTP é con-
tribuir para a segurança alimentar e para o 
crescimento económico dos Estados costei-
ros do Atlântico, garantindo uma gestão sus-
tentável dos seus recursos de atuns tropicais. 

Os resultados do programa irão permitir 
melhorar os conhecimentos sobre migra-
ções, crescimento, mortalidade e abundân-
cia das espécies marcadas, e consequente-
mente permitir uma melhor gestão das 

João Gil Pereira , investigador do Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP)  
da Universidade dos Açores, aborda a temática da marcação de tunídeos no Atlântico

Marcar tunídeos para conhecer 
estado de exploração da população

tejam intensamente explorados. De notar o 
caso do atum rabilo que, devido rigorosas me-
didas de gestão está em franca recuperação. 

 Nos Açores, a pesca de atum é artesanal. 
Isto é uma desvantagem em termos eco-
nómicos ou uma mais-valia ambiental?  

O tipo de pesca praticado nos Açores com 
cana e isco vivo é provavelmente a arte de pes-
ca mais adaptada à realidade dos Açores, uma 
vez que baixa abundância de tunídeos nos 
Açores, a sazonalidade na presença das es-
pécies e a grande variabilidade interanual na 
abundância não permitem a utilização sus-
tentável de outras artes (...). 

Apesar das dificuldades que os frequen-
tes anos de fracas capturas provocam aos 
pescadores, armadores e ao abastecimento 
das conserveiras, este tipo de pesca e a qua-
lidade dos atuns capturados apresenta van-
tagens na comercialização, no acesso a de-
terminados mercados quer de atum fresco 
quer em conserva, que não estão ainda com-
pletamente explorados. 

Note-se que devido ao facto de grande 
parte do atum ser atualmente capturado em 
associação com objetos, em todos os ocea-
nos, o que provoca uma exagerada captu-
ra de juvenis, está a levar a que muitos con-
sumidores comecem a exigir atum (fresco 
ou em conserva) proveniente de capturas 
em cardumes livres. Este tipo de pressões 
por parte dos consumidores pode ser uma 
mais-valia para o atum proveniente dos Aço-
res, onde não se pratica a pesca com FADs 
nem se capturam atuns juvenis.� Stock de atum patudo é a maior preocupação
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Entrevista
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“Temos feito um 
grande esforço para 
promover o peixe 
dos Açores”

O setor das pescas tem passado por 
uma crise. Que medidas o Governo dos 
Açores tem implementado para melho-
rar o rendimento dos pescadores? 

O setor das pescas tem passado por uma 
crise que se prende essencialmente com 
três fatores, nomeadamente a falta de pei-
xes migratórios, os atuns, em particular; 
o corte que nos foi imposto pela Comissão 
Europeia na quota do goraz, que é uma das 
espécies mais importantes para o rendi-
mento dos nossos pescadores; e por último 
o atraso no quadro comunitário das pescas, 
que só entrou em vigor este ano e que tam-
bém atrasou os Planos de Compensação 
dos Sobrecustos das Pescas nos Açores (PO-
SEI-Pescas), que são devidos desde 2014, 
mas que serão pagos este ano. 

O Governo Regional tem um documen-
to estratégico chamado “Melhor Pesca, 
Mais Rendimento” que estuda várias for-
mas de aumentar o rendimento dos pes-
cadores não só no curto prazo, mas tam-
bém no longo prazo e que passam por 
procurarmos encontrar um melhor equilí-
brio entre os nossos recursos marinhos e 
a capacidade de pesca. Nesse sentido, tra-
balhamos na criação de áreas marinhas 
protegidas, na regulamentação da pesca 
que protege as espécies para aumentar a 
abundância e a disponibilidade dos recur-
sos marinhos, e tentamos combater os bai-
xos preços da primeira venda em lota. 

O Governo dos Açores vai levar à As-
sembleia Legislativa Regional ainda este 
mês uma proposta para regulamentar a pri-
meira venda de pescado na Região, com 
uma série de medidas que visam aumentar 
o rendimento dos pescadores, designada-
mente através de preços mais altos na lota 
na primeira venda. A marcação de pesca-
do permite também aos pescadores valo-
rizar mais o pescado açoriano. 

Temos também feito um esforço grande 
para promover o peixe dos Açores através 
da ‘Marca Açores’ e através de uma série 
de iniciativas em mercados internacionais. 
Estamos convencidos de que desta forma 
vamos conseguir pescar menos - e manter 
mais recursos no mar - e vender melhor. As-
sim, os pescadores trabalham de forma mais 
rentável, ganhando uma remuneração jus-
ta pelo pescado capturado.  

Fausto Brito e Abreu defende aposta na investigação científica na área das pescas
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No Fórum Internacional das Pescas 
dos Açores referiu que é necessário in-
vestir na investigação científica e nas no-
vas tecnologias no setor. Que investi-
mentos em concreto tem o Governo dos 
Açores previstos nestas áreas? 

É necessário, de facto, investir na inves-
tigação científica e nas novas tecnologias 
na área das pescas. Em primeiro lugar, para 
conhecermos melhor os nossos recursos 
pesqueiros, as suas abundâncias e as suas 
fragilidades, e para pescarmos de forma 
mais inteligente.  

Nesse sentido, o Governo Regional ao 
longo dos anos tem desenvolvido parce-
rias com a Universidade dos Açores, para 
se realizarem projetos de investigação 
científica, como as campanhas oceano-
gráficas anuais. Temos investido no Pro-
grama de Observação das Pescas dos Aço-
res, no cruzeiro para estudar espécies 
demersais, que é fundamental para a de-
fesa dos nossos interesses em termos de 
quota das espécies de profundidade, e no 
Programa Nacional de Recolha de Dados 
e de monitorização das pescas. Paralela-
mente a isto, temos investido junto da co-
munidade científica para se fazer investi-
gação sobre estas áreas.  

O ano passado foi aberto um concurso 
para apoio a projetos de investigação cien-
tífica destinado aos centros de investiga-
ção da Universidade dos Açores e que tinha 
como um dos três eixos principais ‘Mar e 
Pescas’ e tivemos, nesse âmbito, alguns pro-
jetos dedicados a estas áreas que foram fi-
nanciados. Neste momento, está aberto, 

com dois milhões de euros de envelope fi-
nanceiro, um concurso para apoio a proje-
tos de investigação científica em contexto 
empresarial, que também tem ‘Mar e Pes-
cas’ como um dos três eixos prioritários e 
que permite a armadores, a associações do 
setor ou a empresas das pescas e da trans-
formação do pescado realizarem parcerias 
com cientistas da Universidade dos Açores 
para desenvolverem projetos de investiga-
ção em conjunto. No que respeita às novas 
tecnologias, o Governo dos Açores está a 
aguardar a operacionalização plena do Fun-
do Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP) para investir em novas 
tecnologias no domínio da fiscalização, no-
meadamente em aeronaves não tripuladas 
e câmaras de videovigilância de alta de-
finição, bem como no alargamento das cai-
xas azuis de monitorização eletrónica das 
pescas (MONICAP) a todas as embarca-
ções com mais de 10 metros. Estes meca-
nismos irão permitir acompanhar a ativi-
dade da pesca de uma forma mais eficaz na 
nossa Região. 

De que forma deve ser realizada a di-
versificação do setor das pescas? 

A diversificação no setor das pescas deve 
ser feita, em primeiro lugar, dentro do pró-
prio setor procurando novas espécies que 
hoje ainda têm pouco valor comercial, como 
a cavala, a abrótea, o congro, a veja ou o pei-
xe porco. Desenvolvendo essas pescarias 

e promovendo estes peixes, julgo que é pos-
sível obter melhores rendimentos e diver-
sificar em determinadas alturas do ano. A 
pesca não deve incidir sempre sobre as mes-
mas espécies. Pode também haver uma reo-
rientação dos pescadores para outras ati-
vidades ligadas à pesca, como por exemplo 
a pesca turismo. Esta atividade pode ser 
uma fonte de rendimento adicional para os 
nossos pescadores – e que nós gostaríamos 
de desenvolver mais na nossa Região. O tu-
rismo é um setor em crescimento e pode re-
presentar uma mais valia para o setor da 
pesca haver mais pessoas nas nossas ilhas 
a consumirem pescado. Nesse sentido, o 
Governo Regional tem agora aberto um 
concurso para pré-qualificação de parce-
rias de desenvolvimento local costeiro, no 
âmbito das medidas de Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária (DLBC) e que 
vai permitir, pela primeira vez nos Aço-
res, a criação de Grupos de Ação Local no 
setor das pescas, através dos quais os pes-
cadores podem criar projetos como pei-
xarias, empresas de pesca turismo ou li-
gadas ao artesanato, e que permitem criar 
emprego e diversificar as fontes de rendi-
mento para além da pesca extrativa. Esta-
mos, por isso, bastante otimistas e cremos 
que o movimento associativo nos Açores 
está bastante maturo e evoluído, e que po-
derá tirar bom rendimento deste instru-
mento financeiro. � 

“É necessário, de facto, 
investir na investigação 
cientitífica e nas novas 
tecnologias na área  
das pescas

Entrevista

ANA PAULA FONSECA 
afonseca@acorianooriental.pt

Fausto Brito e Abreu O Secretário Regional do Mar, 
Ciência e Tecnologia elenca os principais problemas do setor 
das pescas e as medidas aplicadas para os procurar resolver
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POPA: 18 anos a monitorizar as pescas nos Açores

Miguel Machete destaca importância do POPA para pescaria do atum nos Açores

Já está a decorrer mais uma edição 
anual do Programa de Observação 
para as Pescas dos Açores (POPA), 
um projeto que tem vindo a con-
tribuir para a pescaria de atum nos 
Açores não só no plano das certifi-
cações ecológicas, mas também na 
recolha de dados científicos que 
permitem a gestão da atividade.  

Lançado em 1998, este progra-
ma visa promover e fomentar o 
acompanhamento da pescaria do 
atum por observadores qualifica-
dos, com o objetivo de assegurar 
que as capturas de atum nos Aço-
res não provoquem mortalidade ou 
molestação intencional de cetáceos. 

No final da década de 90, tornou-
se uma evidência que a indústria 
atuneira dos Açores seria penali-
zada se não conseguisse garantir 
o estatuto ecológico “Dolphin safe” 
para os seus produtos e derivados. 
Este estatuto, atribuído a nível in-

ternacional pela ONG Earth Island 
Institute (EII), sediada nos Esta-
dos Unidos, é desde então conce-
dido à frota e produtos da pesca do 
atum açorianos com base nos re-
sultados do programa.  O POPA, 
para além de possibilitar esta cer-
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Programa direcionado 
para a pesca de atum já 
conta com 18 anos de 
atividade e tem vindo a 
contribuir para assegurar 
a sustentabilidade da 
pescaria na Região 

tificação, obteve também outro es-
tatuto denominado “Friend of the 
Sea”, atribuído pela mesma ONG, 
que certifica a pescaria nos Açores 
como uma atividade sustentável, 
evitando a sobre-exploração de re-
cursos e danificação dos ecossis-
temas marinhos. 

“ O objetivo do programa passa 
por fornecer informação, quer para 
investigadores, quer para pescado-
res e armadores, administração e 
também para decisores regionais e 
nacionais”, explicou o coordenador 
do POPA, Miguel Machete. Como 
tal, o coordenador fez um balanço 
dos 18 anos de atividade do pro-
grama, referindo que para além 
das certificações ecológicas que fo-
ram obtidas, “os grandes resulta-
dos começam na investigação”, sa-
lientando que atualmente não há 
“nenhum trabalho que queira ca-
racterizar a distribuição, por exem-
plo, dos cetáceos dos Açores, que 
não passe pelo POPA”. Miguel Ma-
chete acrescenta ainda que o pro-
grama também é importante na 
viabilização de relatórios de orga-

nizações intergovernamentais, afir-
mando que “quando se fala da Re-
gião e dessas organizações, a infor-
mação que precisa de ser incluída 
nos relatórios anuais dos Estados 
Membros, no que toca aos Açores, 
vão buscá-la ao POPA”.  

Por outro lado, Miguel Mache-
te apontou algumas  das novidades 
que foram implementadas no pro-
grama no ano transato, afirmando 
que “conseguimos criar uma base 
de dados online para fazer uma re-
visão dos dados que já existiam, algo 
que permite que os observadores 
sincronizem os dados que têm com 
a base geral e a informação fica ime-
diatamente disponível”, sem deixar 
de referir que o programa visa tam-
bém a monitorização do lixo mari-
nho, no âmbito de uma parceria 
com Governo Regional.  

 Quanto ao futuro, o coordenador 
considera que o objetivo passa por 
continuar “a monitorizar toda a pes-
caria e recolhendo toda  informação 
não só sobre a pesca propriamente 
dita, mas também sobre as espécies 
associadas”.� 

Terence Bradley Professor da Universidade de Rhode 
Island defende que os Açores deveriam apostar em projetos-
piloto para avaliar os melhores locais para a aquacultura

“Os Açores têm um 
potencial significativo 
para a aquacultura”

Entrevista

FILIPE PONTE 
acorianooriental@acorianooriental.pt

Terence Bradley é professor no Departa-
mento de Pesca e Ciências Veterinárias da 
Universidade de Rhode Island, nos Esta-
dos Unidos da América. Associado de uma 
empresa de criação sustentável de salmão 
em aquacultura na Nova Zelândia, Teren-
ce Bradley trabalha extensivamente com a 
indústria mundial da aquacultura numa 
grande variedade de espécies de peixe.  

Este professor universitário afirma que 
existe “um potencial significativo para a 
aquacultura nos Açores” e diz esperar que 
se possa fazer na Região “um esforço con-
certado” para explorar esta forma produ-
tiva de criação de peixe em viveiro.  

Os Açores têm o potencial para des-
envolver a aquacultura?  

Sim, os Açores têm um potencial signifi-
cativo para a aquacultura. Os seus atribu-
tos principais são a localização e a imagem 
do arquipélago; a biossegurança; a exce-
lente qualidade da água; uma indústria de 

RUI JORGE CABRAL 
rcabral@acorianooriental.pt pesca já instalada e ainda uma boa gama 

de temperaturas para muitas espécies. 
Que espécies se adaptam melhor à 

aquacultura nos Açores?  
Espécies como o pargo, o robalo ou o lí-

rio têm potencial imediato e a tecnologia 
para a produção destas espécies já está re-
lativamente bem desenvolvida. Outras es-
pécies poderiam ser o atum galha-à-ré, o 
dourado e o cherne. 

Quais são os benefícios económicos da 
aquacultura?  

Mais de 51 por cento do peixe para ali-
mentação é atualmente criado em aqua-
cultura e como a procura dos consumido-
res continua a aumentar, a necessidade da 
aquacultura também aumentará. A aqua-
cultura é um bom complemento à pesca  
tradicional, aumenta a utilização das ins-
talações industriais da pesca e é geradora 
emprego. Uma das vantagens da aquacul-
tura é que ela proporciona um forneci-
mento constante de peixe durante todo o 
ano, um peixe de alta qualidade e com o 

mesmo tamanho, o que aumenta o valor 
para os distribuidores, para os pontos de 
venda e para os chefs de cozinha. 

 Existe algum risco ambiental na im-
plementação da aquacultura nos Aço-
res?  

A aquacultura desenvolveu-se muito nos 
últimos vinte anos. Hoje, as técnicas de pro-
dução mais eficientes e os padrões de qua-
lidade permitem uma criação de peixes am-
bientalmente sustentável, sem impacto 
significativo para o meio ambiente. Me-
lhores rações reduziram também a produ-
ção de resíduos e a diminuição da quanti-

dade de recursos marinhos utilizados na 
sua produção. 

O que falta, na sua opinião, para o des-
envolvimento da aquacultura nos Açores?   

O ambiente marinho dos Açores é tão be-
néfico quanto desafiador. O desenvolvimento 
de gaiolas para a criação de peixes no mar 
tem produzido vários tipos de unidades de 
criação que poderiam adaptar-se bem ao 
ambiente de mar aberto dos Açores. Penso 
que o desenvolvimento de projetos-piloto 
bem financiados para avaliar as condições e 
os locais de criação seria, para mim, o pri-
meiro grande passo a dar. � 

Espécies como o cherne, o pargo e o lírio podem ser criadas em aquacultura, diz Terence Bradley

ÁLVARO MIRANDA
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Há capturas que precisam 
diminuir para salvar o setor

A situação da pesca nos Açores 
não é dramática e é melhor que 
noutros pontos do globo, onde a 
depauperação dos recursos ma-
rinhos já é uma realidade. Quem 
o diz é o diretor do Departamen-
to de Oceanografia e Pescas 
(DOP) da Universidade dos Aço-
res, que alerta, ainda assim, para 
a necessidade de serem adotadas 

Diretor do DOP alerta para a necessidade de se reduzir a pesca de espécies como o 
goraz e boca negra, mas faz notar que a situação do setor não é dramática nas ilhas

sustentabilidade dos stocks e do 
rendimento dos pescadores. “Há 
que tomar medidas para toda a fi-
leira, temos de reduzir o esforço de 
pesca (….). A recuperação (de 
stocks) vai levar anos a acontecer, 
mas tem de ser porque são os nos-
sos recursos”, acentua. Hélder Sil-
va diz que as espécies piscícolas que 
precisam de estar num maior pe-
ríodo de defeso visando a sua rege-
neração nos Açores, “rareiam no 
mundo” e é precisamente por cau-
sa disso que são mais “valorizadas”. 

Lembra ainda que o problema 
da sobre-exploração não se coloca 
com a mesma acuidade para ou-
tras espécies características do ar-
quipélago, igualmente bem cota-
das no mercado, como é o caso da 
abrótea, cherne e alfonsim. Signi-
fica isto - até numa lógica de com-

pensação - que os pescadores de-
verão apostar mais nas suas cap-
turas para obterem maiores divi-
dendos. 

O diretor do DOP, que partici-
pou no Fórum Internacional das 
Pescas, que decorreu há dias na 
cidade da Horta, ilha do Faial, faz 
notar que a sustentabilidade deve 
ser um conceito marcante e va-
lorizador de todo o setor nas ilhas. 
Desde logo pela sua associação à 
pesca artesanal e à utilização de 
artes seletivas e, portanto, não 
predatórias dos recursos mari-
nhos, realidade, aliás, que Hélder 
Silva constata como responsável 
pelo Programa de Observação 
para as Pescas dos Açores (POPA).  

Os Açores têm mesmo uma for-
te palavra a dizer na Europa no que 
diz respeito à pesca sustentável, im-

buída no espírito dos planos de ges-
tão plurianuais no âmbito da Polí-
tica Comum de Pescas. Estes são 
planos elaborados pelas regiões, 
devidamente quantificados - com 
medidas de conservação e para vi-
gorarem no horizonte temporal 
que vai de 2015 a 2020 - que con-
sagram medidas subordinadas ao 
objetivo de haver capturas máxi-
mas sustentadas na União Euro-
peia. Em causa estão pacotes de 
medidas protetoras que as regiões 
deverão apresentar a Bruxelas para 
promover a pesca sustentável no 
espaço comunitário, assegurando, 
por exemplo, que as espécies não 
sejam capturadas abaixo de um ta-
manho mínimo que possa por em 
causa a sua regeneração.  

O Báltico foi até agora a única re-
gião a apresentar o seu plano.� 

Hélder Silva: “Há que tomar medidas para toda a fileira”
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medidas especiais de conserva-
ção na Região para espécies com 
maior valor comercial, de que é o 
principal exemplo o goraz, mas 
também a boca negra e bagre. 

Hélder Silva, ex-membro do Go-
verno Regional com responsabili-
dade na área das pescas, defende 
a redução das capturas daquelas es-
pécies de profundidade, que apre-
sentam sinais de sobre-exploração 
nos mares açorianos, em nome da 

PAULO FAUSTINO 
pfaustino@acorianooriental.pt

Gualberto Rita Presidente da Federação das Pescas dos Açores defende ser importante e  
urgente mudar a  imagem “miserabilista com que pintam a pesca e a comunidade piscatória”

“Há que converter o conceito 
de miséria” no setor da pesca

Entrevista
O ano passado foi um dos piores anos 

com quebra de cerca de 12% no peso de 
pescado capturado? Este ano antevê 

também um mau ano? 
Se voltarmos a ter uma má safra de atum 

e com a redução de quotas que tem sido apli-
cadas em espécies como o Goraz e Alfonsins, 
prevemos novamente um mau ano para a 
pesca. No entanto, prevemos tal como tem 
vindo a acontecer um aumento no preço mé-
dio de venda em lota, se contabilizarmos todo 
o pescado vendido nas lotas dos Açores, o va-
lor aumentou, em média, 40 cêntimos por 
quilo. É um facto assinalável. 

O que propõe a Federação para debe-
lar a situação? 

Em primeiro lugar garantir uma explo-
ração sustentável dos recursos, adequando 
os níveis de esforço de pesca à obtenção do 
máximo rendimento sustentável. O trans-
porte é um fator determinante se quisermos 
valorizar a excelência do nosso pescado fres-
co. Este é um aspeto que temos vindo a cri-
ticar. (...) Repare-se que quando a Federa-
ção das Pescas reclama melhor eficácia nos 
transportes, não pretende escoar mais, pre-
tende, sim, escoar melhor. Em nosso en-
tender, não deve ser o peixe (produto alta-
mente perecível) a esperar pelo avião. Deve 
ser o avião a esperar pelo peixe. A aposta 
deve ser na qualidade. 

Avaliar o impacto da pesca lúdica é outro 
dos assuntos que não tem sido atendido. Es-
tamos certos que um pescador lúdico não 
tem o mesmo nível de exploração, mas tam-
bém sabemos que existem mais do dobro 
das embarcações licenciadas para a pesca 
de recreio. Muitas não cumprem as condu-
tas de pesca responsável (e sustentável) e 
vendem pescado “por fora”, alimentando o 
mercado paralelo, numa concorrência des-
leal com os profissionais. 

ANA PAULA FONSECA 
afonseca@acorianooriental.pt

A estratégia delineada pelo Governo 
Regional para o setor tem sido a mais 
acertada? 

Ainda há muito a fazer. As mudanças que 
consideramos necessárias não são imedia-
tas. Trata-se de uma mudança de mentali-
dade na interpretação da pesca. Por isso é 
necessário que o Governo Regional dê uma 
atenção especial a este setor e que tenha um 
papel mais interventivo aquando na dis-
cussão das quotas para a região (...). Algu-
mas das nossas pretensões, ainda que de-
moradas, têm sido atendidas (...).  

Como e até onde poderá o pescador di-
versificar a sua atividade? 

Valorizando espécies de menor valor co-
mercial, investindo noutras pescarias ou crian-
do rendimento em atividades que podem ser 
complementares à pesca. A transformação 
e processamento, a comercialização, acredi-
tamos que o turismo e a aquicultura podem 
constituir uma solução para a criação de ren-
dimento na pesca. Aproveito ainda para aler-
tar toda a fileira da pesca para as mais-valias 
que nos pode trazer os designados GAL-Pes-
ca e a realidade do Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária (DLBC). A quebra contí-
nua dos rendimentos e do emprego no setor 
das pescas acentua a necessidade de respos-
tas inovadoras e sustentáveis (...). 

Gualberto  Rita apela a mais intervenção do Governo aquando da discussão das quotas 
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Na sua opinião como deve ser a re-es-
truturação do setor? 

É  importante e urgente deslocarmo-nos 
dessa imagem miserabilista com que pin-
tam a pesca e a comunidade piscatória. É ob-
jetivo central dessa Federação dignificar este 
setor e inverter o preconceito de miséria que 
tem alimentado uma imagem negativa que 
por vezes não corresponde à realidade. 

Por isso, achamos que garantir a susten-

tabilidade dos recursos assegurando em si-
multâneo o rendimento dos pescadores, deve 
estar no centro de atenção de todos. Propo-
mos o ajuste da frota aos recursos marinhos 
existentes e às quotas disponíveis, promo-
vendo ao abate de embarcações, garantin-
do mais dignidade a quem quer continuar no 
setor. Propomos ainda a diminuição do nú-
mero de ativos na pesca proporcionando a 
reforma antecipada.� 
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Açores terão 
“seguramente” 
importância na 
aquacultura

Apesar da criação de organismos 
aquáticos não ser “uma atividade  
muito desenvolvida nos Açores”, 
Pedro Pousão Ferreira, coordena-
dor da Estação Piloto de Piscicul-
tura de Olhão (EPPO) , acredita 
que a Região “terá seguramente o 
seu papel importante”  no “negó-
cio” da aquacultura.  

“Temos águas nos Açores com 
uma boa temperatura que poderão 
ser propícias à [aquacultura] 
‘offshore’, ou seja cultivo de peixe em 
mar aberto, porém o biólogo aler-
tou que para isso “terá que ser bem 
escolhida a zona”. Por outro lado, 
com as tecnologias hoje existentes 
já é possível “fazer aquacultura em 
qualquer lado, mesmo no topo de 
um monte”, algo que seria “impen-

sável há uns anos. Agora há de sis-
temas de bombagem e aquecimen-
to de água, a tecnologia nesta área 
está sempre a evoluir”.  

Sendo os Açores uma região “de-
ficitária quase 80% em produtos de 
mar”, Pedro Pousão Ferreira afir-
mou que “é necessário começar a 
olhar para esta atividade, porque é 
necessário produzir o pescado que 
comemos”. Se até agora não havia 
necessidade de produzir porque 
“havia peixe com fartura” e era “mui-
to fácil” importar da Ásia e da Amé-
rica do Sul, a mudança dos hábitos 
alimentares da população mundial 
veio  mudar este panorama.  

De acordo com o especialista em 
aquacultura, esta atividade “não 
pretende ser uma alternativa à pes-
ca, mas sim um complemento”. Ao 
mesmo tempo que é possível criar 

Pedro Pousão Ferreira é coordenador da Estação Piloto de Piscicultura de Olhão 
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produtos que através da pesca não 
são conseguidos, como explica Pe-
dro Pousão Ferria, criar peixes mais 
ricos em ómega 3 marinho, por 
exemplo, o que “contribui, de certa 
forma, para valorizar o pescado”.  

Os grandes peixes pelágicos da 
Região, como o lírio, o voraz ou 
o pargo podem, segundo o inves-
tigador, ser perfeitamente pro-
duzidos em aquacultura”, peixes 
que até há uns anos não eram tão 
“apetecidos”, hoje são “apetitosos 
para o negócio da filetagem” que 
tem crescido.  

Já o atum, um dos peixes centrais 

da indústria conserveira dos Aço-
res, apesar de ser “bastante apetecí-
vel, ainda não é tão fácil de criar em 
cativeiro”, mas poderá vir a ser 
“uma espécie central em breve, 
conforme a nossa possibilidade 
de o fazer em aquacultura. O pol-
vo, bastante apreciado na Região, 
é também “bastante difícil” de ob-
ter através da aquacultura, porem 
o investigador realça que “nada 
é impossível, pode é justificar-se 
ou não justificar-se face aos pre-
ços do mercado”. As cracas e as la-
pas  são duas espécies que reve-
lam “grande potencialidade”.  

A aquacultura “é um negócio para 
quem produz e uma necessidade de 
produzir alimentos, já produzimos 
couves, vacas e galinhas, temos que 
começar a olhar para o pescado”, 
afirmou o biólogo, acrescentando 
que “comemos muito mais produ-
tos do mar do que aqueles que pro-
duzimos”.  

No que toca ao sabor do peixe ob-
tido através da aquacultura, Pedro 
Pousão Ferreira, afirma que “a pes-
soa normal não é capaz de distin-
guir” e que muitas vezes este é “ven-
dido nos mercados como se fosse 
peixe do mar”. � 

Pedro Pousão Ferreira, especialista em aquacultura, 
acredita que a Região terá “seguramente o seu papel 
importante” na criação de organismos aquáticos 

Qual o ponto de situação das conser-
veiras nos Açores? 

A indústria conserveira possui uma tra-
dição centenária no nosso arquipélago, ins-
talou-se nos princípios do século XX e che-
gou a ter unidades em 8 das 9 ilhas. A par de 
muitos outros setores, tem sofrido com os 
ciclos económicos e com fatores que dire-
tamente influenciam as empresas, contudo, 
nos últimos tempos apesar das dificuldades 
e do aumento do desemprego o setor sou-
be manter a empregabilidade, apesar de isso 
ter custado alguma descapitalização. 

Quais os fatores de risco e as oportuni-
dades de crescimento para as conserveiras? 

Os fatores de risco das conserveiras aço-
rianas estão diretamente ligados à maté-
ria-prima. Nos Açores, as últimas safras têm 
sido más e isso é penalizador para a frota e 
para a indústria, sendo também importan-

Rogério Veiros Presidente do Conselho de Administração da Santa Catarina admite  
que a Região contam com as conservas de qualidade, mas devem apostar na promoção

Conserveiras devem apostar na 
promoção para valorizar o produto

noutras frotas, também de pequena di-
mensão, e com pesca de salto e vara. A ins-
talação de equipamentos de análise das tem-
peraturas das águas, com informação no 
momento, equipamentos de deteção e ve-
rificação do tipo de cardumes, a criação de 
uma maior cooperação entre setor produ-
tivo e científico por forma a serem encon-
tradas soluções para problemas que afetam 
diretamente a pesca e a nossa frota.  

Qual o caminho que as conserveiras 
devem seguir para aumentar o volume 
de negócio? 

Para aumentar o volume de negócios, bas-
ta vender mais e melhor! A forma como isso 
se atinge é que é a questão fundamental. As 
conserveiras açorianas não fazem investi-
mento na promoção das conservas açorianas 
há muito tempo, e esse deve ser um caminho 
a explorar em parceria para valorização das 
nossas conservas, para além de ser um fator 
diferenciador no mercado nacional e em al-
guns nichos de mercado externo. Existem ou-
tros desafios que as podem tornar mais com-
petitivas, como criar sinergias nas compras, 
na investigação e desenvolvimento de tecno-
logias adaptadas às especificidades açorianas.  

Teremos de ser inovadores, melhorar e 
saber valorizar mais a nossa qualidade para 
continuar a percorrer o caminho da exce-
lência e da sustentabilidade que todos am-
bicionamos para um setor que possui um 
peso estrutural nas exportações e na em-
pregabilidade. � Rogério Veiros analisa mercado das conserveiras
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Entrevista

LUÍS PEDRO SILVA 
lsilva@acorianooriental.pt

ISMAEL RAIMUNDO 
acorianooriental@acorianooriental.pt 

te realçar que as questões logísticas são uma 
condicionante deste setor. Gerir stocks nos 
Açores é uma atividade quase acrobática e 
de alto risco com constrangimentos logís-
ticos, económicos e financeiros. Do outro 
lado, do das oportunidades, temos um know 
how instalado e uma capacidade humana 
no ‘savoir faire’ com a qualidade que nos per-
mite ter as melhores conservas do mercado, 
que nos proporciona oportunidades pre-
sentes e futuras, garantindo-nos as conser-
vas mais premiadas do mercado e a marca 
líder do mercado nacional. 

Qual o nível de sustentabilidade da 
captura de atuns ao largo dos Açores? 

A sustentabilidade das pescas nos ma-
res açorianos, na minha opinião, está di-
retamente relacionada com o esforço de pes-
ca que é feito no Atlântico, mas também com 
fatores de organização e competitividade 
que devem ser implementados nos Açores. 
Devemos sair e ver o que pelo mundo se faz 
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Qual o peso da aquacultura em Portu-
gal e que perspetivas se colocam para os 
Açores, quando o Governo Regional 
apresenta um pacote de incentivos fis-
cais para empresas que desenvolvam a 
atividade no arquipélago? 
Em Portugal há um claro défice de pesca 
e produção de peixe. O consumo interno 
obriga à importação de mais de 2/3 dos pro-
dutos piscícolas consumidos. E a aquacul-
tura representa ainda só 5-10% do total das 
pescas. Na União Europeia o valor médio 
é de 20% das pescas. É urgente reforçar e 
crescer a produção aquícola em Portugal. 
Os Açores podem ser um bom contributo 
para o futuro. Os incentivos são sempre 
bem vindos dado que os investidores que 
quiserem avançar terão que começar do 
zero pois não há produção passada nem ne-
nhuma experiência relevante até agora. 

A produção de organismos marinhos 
em aquacultura tem sido muito sauda-
da, mas também tem motivado o debate 
e nem sempre com posições favoráveis. 
Por que razão? 
Como toda a atividade de produção  a Aqua-
cultura tem pontos positivos e de grandes 
méritos como seja a produção de alimen-
tação humana e outros menos positivos que 
têm a ver com os impactos ambientais que 
esta atividade pode provocar. Hoje em dia 
a sustentabilidade é uma preocupação 

Paulo Serra Lopes é administrador da empresa AQUAZOR e defende que a aquacultura 
“pode ser muito importante para a sustentabilidade das pescas” na Região  

Aquacultura poderá ser “o futuro 
de muitos pescadores” dos Açores 

Biólogo vai arrancar com projetos nos Açores
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EntrevistaMIGUEL BETTENCOURT MOTA 
acorianooriental@acorianooriental.pt

mundial e a aquacultura tem vindo a in-
tegrar esta consideração e a adotar prin-
cípios de sustentabilidade e compatibili-
zação ambiental. 

 A pesca é um dos motores da econo-
mia nos Açores e há séculos que é o ‘ga-
nha – pão’ de uma parte significativa do 
seu povo. Acha que a aquacultura pode 
coexistir bem com a atividade piscatória 
sem gerar conflitos? 

O arranque da aquacultura nos Açores 
pode ser muito importante para a futura 
sustentabilidade das pescas na região, pois 
reconvertendo pescadores para a aquacul-
tura, permitimos uma maior sustentabi-
lidade de uma atividade piscatória mais re-
duzida e adaptamos as capturas a uma 
constante diminuição de stocks.  

No fundo, a aquacultura é a garantia da 
continuidade da pesca pois permitirá di-
minuir o impacto da pesca nos efetivos dis-
poníveis, reconvertendo pescadores da pes-

ca e criando meios complementares de 
geração de receitas que permitem melho-
rar o nível de vida das populações depen-
dentes da pesca. Este esforço vai ter imen-
sa importância para o futuro da pesca e o 
desenvolvimento da aquacultura nos Aço-
res conta com o conhecimento e capaci-
dade dos pescadores para se desenvolver. 
A aquacultura deverá ser uma atividade 
inclusiva que junte empresas com tecno-
logias e conhecimentos de produção com 
pescadores com inultrapassáveis conheci-
mentos deste mar e com uma pratica de tra-
balho que muito acelerará a atividade na 
Região. Diria que a aquacultura será o fu-
turo de muitos pescadores e que é a ativi-
dade que mais ajudará o sustento das pes-
cas do futuro. Acredito que a aquacultura 
‘offshore’ é uma atividade à qual a comu-
nidade piscatória se vai adaptar muito bem 
e que depende diretamente desta comuni-
dade para avançar. �  

Esforço de pesca condiciona abundância 
de espécies demersais nos Açores

Abundância de algumas espécies tem vindo a diminuir ao longo dos anos no mar dos Açores

Iniciados nos Açores em 1995, os 
cruzeiros científicos de demersais, 
realizados anualmente pela altu-
ra da primavera, têm concluído que 
algumas espécies de peixes de fun-
do têm reduzido em abundância. 

Realizados de forma indepen-
dente da pesca convencional aço-
riana, estes cruzeiros definem-se 
pelo seu trabalho “puramente cien-
tífico”, afirma Gui Menezes do De-
partamento de Oceanografia e Pes-
cas (DOP) da Universidade dos 
Açores, assegurando que estes tra-
balhos são sempre realizados em 
zonas aleatórias do arquipélago. 

É no banco Mar de Prata, entre 
as ilhas de São Miguel e Santa Ma-
ria que “as abundâncias eram 
mais baixas - comparativamente 
com outras áreas como as ilhas do 
grupo central” - praticamente des-
de o início da investigação, escla-

rece o investigador da Universi-
dade dos Açores.   

Segundo Gui Menezes, o facto 
de se verificar que a abundância 
de peixes de fundo (como o goraz, 
a abrótea, o cherne e o boca negra) 
se tem mantido baixa de uma for-
ma geral e em outros bancos de 
pesca diminuiu, revela que “exis-

te um esforço de pesca” e que “é 
preciso atuar sobre ele para que 
os recursos mantenham abun-
dâncias sustentáveis”. 

Para a equipa de investigadores 
que averigua o nível de abundân-
cia das espécies demersais nos Aço-
res, o principal obstáculo da sus-
tentabilidade aparenta ser a pesca, 

partindo do princípio que o peixe 
é retirado do mar sem que a popu-
lação tenha tempo de se repor, ori-
ginando o desaparecimento de es-
pécimes adultos das populações. 

Segundo Gui Menezes, esta di-
minuição de abundância origina 
um efeito ‘bola de neve’: “quanto 
mais os recursos diminuem mais 
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Os diversos cruzeiros 
científicos realizados no 
arquipélago mostram que 
a abundância de espécies 
de fundo tem vindo a 
reduzir em vários pontos 
estratégicos

necessidade têm os pescadores de 
ir para o mar para apanhar mais 
peixe e compensar os custos que 
têm. Se não forem para o mar têm 
mais custos e assim a pesca dei-
xa de ser rentável do ponto de vis-
ta económico”. 

Ainda de acordo com o biólogo 
marinho, a solução poderá passar 
por  uma alteração das técnicas de 
pesca, como a alteração do tama-
nho dos anzóis ou o aumento da 
malha das redes; ou ainda por me-
didas de caráter mais estrutural, 
como a avaliação do número de 
embarcações de pesca que existem 
no momento ou alterando o nú-
mero de dias de pesca autorizados. 

São precisos vários anos de 
campanhas de investigação para 
alcançar resultados, mas através 
da aleatoriedade entre os locais 
onde se realizam os cruzeiros cien-
tíficos a equipa de investigadores, 
ao longo de 34 lances de redes de 
pesca anuais, consegue marcar o 
pescado que chega vivo à superfí-
cie e devolvê-lo ao mar, ficando a 
conhecer as movimentações de al-
gumas espécies, bem como averi-
guar os respetivos níveis de abun-
dância e estabelecer o Total 
Admissível de Captura (TAC), 
contribuindo para a sustentabili-
dade marinha nos Açores.� 

JOANA MEDEIROS 
acorianooriental@acorianooriental.pt
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Futuro das Pescas em Fórum
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O Fórum Internacional das Pescas dos Açores decorreu durante quatro dias (6 a 9 de junho) no 
emblemático Teatro Faialense, recuperando a Semana das Pescas. O objetivo foi o de lançar à 
discussão da comunidade científica nacional e internacional e dos parceiros do setor temas que 
preocupam o setor das pescas. Reunindo cerca de quatro dezenas de apresentações, o Fórum contou 
com uma centena de participantes, oriundos dos Açores, maioritariamente investigadores do DOP, 
de Portugal continental, Itália, Dinamarca, Espanha, Bélgica e Estados Unidos da América
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