
União global na defesa da 
pesca de atum de salto e vara

EDUARDO RESENDES

Entidades de 16 países subscreveram a Declaração dos Açores de apoio à pesca de atum com recurso a esta técnica artesanal,  
no âmbito da I Conferência Mundial de Salto e Vara. Aconteceu na  cidade da Horta, entre os dias 16 e 18 de outubro. 

Um evento de ‘impacto global’, organizado pelo Governo dos Açores em parceria com a International Pole & Line Foundation
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A defesa da pesca de 
atum de salto e vara  
far-se-á a uma só voz com 
a declaração que sai da  
 I Conferência Mundial de 
Salto e Vara, organizada 
pelo Governo dos Açores 
e pela International Pole 
& Line Foundation

Açores são ‘berço’ de declaração 
de apoio à pesca do atum 

A Declaração dos Açores de apoio 
à pesca do atum de salto e vara  pre-
tende ser um instrumento de de-
fesa de uma técnica artesanal cada 
vez mais ameaçada em termos de 
sustentabilidade, não só por via da 
exploração massiva e pouco seleti-
va dos recursos, como do impac-
to ao nível da deterioração do pre-
ço ao nível do valor comercial do 
atum nos mercados.  
      Uma realidade comum aos 16 
países que marcaram presença na 
I Conferência Mundial de Salto 
e Vara e que subscreveram a de-
claração em causa. Falamos de lí-
deres governamentais, armado-
res, pescadores, associações do 
setor, comerciantes, indústria, in-
vestigadores e membros de orga-
nizações não-governamentais 
oriundos de países como Cabo 

Verde, Senegal, África do Sul, Ja-
pão, Indonésia, Maldivas, Espa-
nha, Alemanha, Itália, Reino Uni-
do, Estados Unidos da América, 
França, Alemanha, Espanha, Ca-
nadá, Moçambique e Portugal. 

Numa iniciativa inédita, na ci-
dade da  Horta, entre os dias 16 e 

17  do corrente mês, analisaram-
se técnicas, discutiram-se preo-
cupações e  procuraram-se  defi-
nir estratégias com vista à  defesa 
e valorização de uma mais sele-
tivas artes de pesca do globo. Aliás, 
na origem da criação da I Confe-
rência Mundial de Salto e Vara es-

teve, desde a primeira hora, a 
preocupação do Governo dos 
Açores relativamente à sustenta-
bilidades destas pescarias, já ma-
nifestada, por diversas vezes jun-
to da Comissão Europeia e da 
Comissão Internacional para a 
Conservação dos Atuns do Atlân-

Fundamentos da  
Declaração dos Açores

Documento foi subscrito por entidades de 1 países onde a arte de salto e vara é determinante nas dinâmicas económicas e sociais

Trabalhar no sentido de uma 
pesca de atum sustentável e 
equitativa é o primeiro dos 
compromissos assumidos pe-
los participantes na I Confe-
rência Mundial de Salto e Vara. 

Acordaram ainda “trabalhar 
coletivamente para conferir 
maior visibilidade a esta pesca 
junto de decisores relevantes, 
através dos circuitos de abaste-
cimento e dos consumidores”, 
de modo a garantir “que esta 
pesca prospere ao longo das 
próximas gerações”.  

Acresce ainda o compromis-
so de “tomar medidas para 
apoiar a pesca de atum de salto 
e vara, os ambientes marinhos 

e as comunidades piscatórias 
que lhes estão associados”. 

No documento, exorta-se 
também a que “a sustentabili-
dade seja considerada de for-
ma holística” e que a “herança 
sociocultural da pesca de atum 
de salto e vara seja respeitada e 
apoiada”. 

Ao nível da gestão das pes-
cas, os subscritores reclamam 
também  que a pesca de atum 
de salto e vara “tenha a sua po-
sição representada e refletida”, 
a par de  uma “posição válida 
nos mercados globais”, 

“Que a sua participação seja 
encorajada e não discrimina-
da/confrontada com limita-

ções de acesso ao mercado”, ad-
vertem.  

De destacar ainda o compro-
misso relativamente às mulhe-
res, com a reivindicação que os 
seus direitos económicos, so-
ciais e culturais “sejam conside-
rados, reforçados e protegidos 
para lhes garantir uma partici-
pação plena e o benefício da 
pesca do atum de salto e vara”. 
Referem que se trata de uma 
atividade que “suporta a subsis-
tência de comunidades costei-
ras de todo o mundo, criando 
emprego e assegurando a sua 
alimentação, mas cujas espé-
cies piscícola se encontra sob 
pressão crescente. � 

tico. Preocupação que encontrou 
eco junto de todos os conferen-
cistas presentes na ilha do Faial,  
com elogios à pertinência do tema 
e a importância do desafio a se-
rem uma constante ao longo de 
todo o evento. 

“Penso que os participantes fi-
caram também muito agradados 
com a organização e com a qua-
lidade da conferência, e muitos 
deles fizeram questão de nos 
transmitir isso, incluindo o  mi-
nistro das Pescas e da Agricultu-
ra das Maldivas. Disseram-nos 
mesmo que para um primeiro 
Congresso da Pesca de Atum de 
Salto e Vara colocámos a fasquia 
alta, caso se venha a organizar 
mais eventos destes noutros país, 
refere o secretário regional do 
Mar, Ciência e Tecnologia.  

“Aproveito, por isso, para agra-
decer publicamente o trabalho 
de todos os que estiveram mais 
diretamente envolvidos na or-
ganização desta conferência e, 
de um modo especial, aos fun-
cionários da  secretaria regional 
do Mar, Ciência e Tecnologia e 
da direção regional das Pescas, 
que se empenharam e esforça-
ram muito na preparação e or-
ganização do evento”, remata 
Gui Menezes. � 

EDUARDO RESENDES

Ministro das Pescas das Maldivas foi um dos convidados

Declaração foi lida pelo diretor regional  das Pescas
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“Ganhamos 
mais 
visibilidade  
e apoios”

A Declaração dos Açores de Apoio à 
Pesca de Atum de Salto e Vara corpori-
za a posição conjunta dos países que in-
tegraram a I Conferência Mundial de Sal-
to e Vara. Que impacto espera que o 
documento venha a ter?   

Acreditamos que este documento pode-
rá ter um forte impacto se a partir de agora 
todas entidades que o apoiaram não baixa-
rem os braços e trabalharem para que as po-
sições nele plasmadas sejam levadas a ins-
tâncias internacionais, como a Comissão 
Internacional para a Conservação de Atuns 
do Atlântico (ICCAT), a FAO, a grandes ca-
deias de distribuição alimentar, ou mesmo 
ao Parlamento Europeu e à Comissão Euro-
peia. O que está em causa nesta Declaração 
dos Açores é a defesa da sustentabilidade bio-
lógica, económica e social destas pescarias e, 
no fundo, a defesa do bem-estar das comu-
nidades piscatórias que delas dependem. Tra-
ta-se também de conseguir uma maior valo-
rização do atum pescado com artes mais 
sustentáveis, como é o caso do salto e vara, 
uma vez que o peixe capturado com estas ar-
tes tem, à partida, uma qualidade superior 
ao peixe capturado com artes de cerco e tem, 
por isso, um enorme potencial de crescimento 
em termos comerciais. Queremos que o atum 
capturado através de artes de pesca seletivas 
e sustentáveis seja discriminado positiva-
mente nos mercados, sendo vendido a pre-
ços mais elevados. Aliás, alguns exemplos 
apresentados por outros países durante esta 
conferência demonstraram que isso é possí-
vel e estão já a conseguir esse reconhecimento.  

A própria declaração consagra a con-
certação de esforços para conferir maior 
visibilidade desta pescaria junto de “deci-
sões relevantes”. De forma (formal ou in-
formal) já ficou acertada? alguma inicia-
tiva nesse sentido?   

Julgo que já foi dado um grande passo 
através da conferência e da Declaração no 
sentido de colocar a pesca artesanal de atum 
na agenda das preocupações dos organis-
mos internacionais que avaliam e gerem es-
tes recursos. A mensagem foi clara e o inte-
resse demonstrado foi bem visível.  É 
intenção dos signatários da Declaração dos 
Açores, que emanou da Conferência de Pes-

Gui Menezes garante que vai insistir na redução dos agregadores de peixe na próxima reunião da ICCAT

EDUARDO RESENDES

ca de Salto e Vara, fazer chegar este docu-
mento ao maior número possível de insti-
tuições e utilizar as nossas redes de contac-
tos para uma maior divulgação deste assunto 
com o intuito de ganharmos mais visibili-
dade e apoios, fortalecendo a defesa dos nos-
sos interesses comuns.   

E no curto/médio prazos, que estraté-
gia(s) terá a Região relativamente à pes-
caria de salto e vara?  

Na próxima reunião da ICCAT, que se rea-
liza já em novembro, temos intenção de le-
var uma vez mais as nossas preocupações 
e fazer força para que sejam tomadas me-
didas precaucionárias, como a redução do 
número de FAD (dispositivos agregadores 
de pescado). A ICCAT criou um grupo de 
trabalho para estudar o efeito dos FAD nas 
pescarias de atum do Atlântico. No entan-
to, sabemos que estes trabalhos científicos 
são difíceis e demorados, por isso espera-
mos que sejam adotadas medidas precau-
cionárias desde já, antes mesmo dos estu-
dos estarem concluídos. É assim que se deve 
atuar. Devemos tomar medidas mesmo 
quando há incerteza, de modo a garantir 
que os problemas não se agudizam. .Por ou-
tro lado, na gestão e distribuição das quo-
tas de atum deverá ser possível, de alguma 
forma, uma discriminação positiva para 
quem utiliza técnicas de pesca mais sus-
tentáveis e menos intensivas.  

Cruzaram-se realidades de pescarias 
com salto e vara de vários cantos do mun-
do e debateram-se desafios quanto à sus-
tentabilidade dos stocks e da própria téc-
nica. Que “ensinamentos” poderão os 
Açores tirar dessas experiências?   

Se compararmos as nossas práticas com as 
das regiões e dos países participantes, per-
cebemos que estamos no bom caminho no 
que respeita à sustentabilidade desta pes-
caria. Claro que ainda há muito trabalho a fa-
zer, nomeadamente no que respeita à ado-
ção de algumas práticas e técnicas de 
conservação de atum por parte dos nossos 
armadores e comerciantes, de modo a valo-
rizarem cada vez mais o pescado, como é o 
caso do sangramento a bordo, entre outros 
procedimentos. O objetivo é potenciarmos a 
qualidade do nosso atum para que seja cada 

vez mais cobiçado em mercados internacio-
nais e seja cada vez mais rentabilizado em ter-
mos comerciais.   

Sei que este é um objetivo antigo e que sem-
pre que se fala de atum nos Açores estes as-
petos são abordados. O que me parece é que 
já vai sendo tempo de passarmos à prática 
e, no contexto atual, não vejo barreiras que 
nos impeçam de colocar o nosso atum pa-
tudo, por exemplo, se tratado conveniente-
mente ao longo de toda a cadeia de comer-
cialização, em mercados de elevado valor. Nós 
nunca seremos produtores de quantidade, 
temos, por isso, de apostar ao máximo na qua-
lidade do nosso atum.  Temos de ir ao en-
contro da procura ao nível do mercado in-
ternacional, temos de ter vontade de inovar, 
aprender e concretizar.  

Na conferência, vimos exemplos de países 
e de regiões que, com muito menos condi-
ções que nós, em termos de infraestruturas 
de conservação e de transportes, por exem-
plo, estão a conseguir essa transformação e 
a obter mais valias significativas. Temos de 
refletir em conjunto sobre esses exemplos, 
perceber o que temos de mudar e o que é ne-
cessário para lá chegar. No evento estiveram 
presentes pessoas que nos podem e querem 
ajudar nessa transformação; saibamos apro-
veitar este impulso e seremos bem-sucedi-
dos. As técnicas podem ser rapidamente 
aprendidas e, referi, temos condições de par-
tida muito melhores do que outros que já es-
tão nesse processo. A diferença é vender um 
peixe a 3 dólares/kg ou a 15 dólares/kg.  

Nos contactos que foi estabelecendo 
ao longo da conferência com as entida-
des dos vários países, que feedback foi 
recebendo do que se faz na Região em 
matéria de pescas?  

Penso que, na sua maioria, os participan-
tes ficaram surpreendidos com o grau de des-
envolvimento que temos no setor das pescas 
na Região ao nível dos portos de pesca, lo-
tas e entrepostos frigoríficos, de fornecimento 
de gelo e capacidade de congelação, bem 
como ao nível de apoios ao setor, da estru-
tura associativa e, claro, da qualidade dos nos-
sos produtos. Também foi visível uma gran-
de vontade por parte de alguns participantes 
ligados ao comércio de atum a nível mundial 
de trabalharem com os nossos armadores e 
com a APASA no sentido de fazerem negó-
cios e valorizarem o nosso atum. Espero que 
nos próximos tempos surjam, de facto, ini-
ciativas que permitam aos nossos atores en-
trarem em novos mercados e aumentarem 
os seus rendimentos.  

 A investigação que se faz na Região 
também teve um lugar de destaque nes-
te certame, tendo sido muito elogiada. 
Acredita que ter-se-ão aberto novas pos-
sibilidades de colaboração? 

Sim, também aqui julgo que os Açores 
têm já uma grande notoriedade e, certa-
mente, houve a oportunidade de os nossos 
investigadores alargarem as suas redes de 
contactos, trocando impressões e expe-
riências, abrindo, assim, portas para proje-
tos de investigação e colaborações no fu-
turo. Até porque demonstrámos nesta 
conferência que temos boas ferramentas 
para o estudo e a gestão dos nossos recur-
sos pesqueiros. Refiro-me, por exemplo, ao 
Programa de Observação para as Pescas dos 
Açores (POPA), que, desde 1998, monito-
riza a pesca do atum nos Açores e que con-
tribuiu para que as nossas pescarias sejam 
certificadas com os estatutos Dolphin Safe 
e Friend of the Sea. � 

EEntrevista

Gui Menezes, secretário regional do Mar, Ciência  
e Tecnologia, está confiante no impacto da Declaração 
 dos Açores junto das instâncias internacionais
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fazendo com que muitos abando-
nem a atividade. É uma espécie de 
bola de neve de problemas. Con-
tudo, não podemos ficar de bra-
ços cruzados”. 

Á semelhança do que defende 
a Federação das Pescas dos Aço-
res, o dirigente da APASA exorta 
a um esforço concertado por re-
clamar junto das instâncias euro-
peias (e até nacionais) uma dis-
criminação positiva para a arte de 
salto e vara. Discriminação posi-
tiva, por exemplo,  por via do re-
gime quotas. 

“Na minha opinião, a União Eu-
ropeia devia abolir as quotas para 
os pescadores  quem faz salto e 
vara. Para além disso, há uma ou-
tra  questão que precisa de ser re-
vista e que se prende com facto 
dessa quota ser gerida a nível na-
cional quando  no território con-
tinental nem se recorre a essa 
arte”, defende Carlos Ávila, fri-
sando que a sustentabilidade da 
pesca do atum está diretamente 
associada à sustentabilidade das 
conserveiras na região. 

“Conheci 13 fábricas na região. 
Só a ilha do Corvo não tinha. Nes-
te momento são cinco e a laborar 
peixe que importado”, lamenta. 

Falta de pescado assumida pela  
Associação de Conserveiros de 
Peixe dos Açores “Pão-do-Mar”. 

Rogério Veiros, o presidente, 
diz, no entanto, que há empenho 
e determinação para contornar 
esse cenário, sem comprometer a 
qualidade do produto final. 

“Um dos grande desafios que te-
mos pela frente é a reconhecida 
necessidade de aumentarmos a 
capacidade de fornecimento à in-
dústria por parte da produção e, 
para isso,  há que sentar à mesa e 
desenvolver trabalho em conjun-
to. É preciso ver aquilo que me-
lhor se faz pelo mundo no âmbi-
to das outras frotas de salto e vara 
para tentar adaptar à realidade 
açoriana e melhorarmos   a ren-
tabilidade e a viabilidade da nos-
sa frota”. 

Rogério Veiros, que é também 
administrador da Fábrica Santa 
Catarina, em São Jorge, diz não 
ter dúvidas de que se trata de um 
investimento seguro atendendo à 
margem que existe no mercado 
para a valorização dos produtos 
da pesca do atum. 

“É possível obter mais valor 
acrescentado até  porque existe 
hoje no mundo um mercado es-

pecífico para o salto e vara, que é 
onde a Santa Catarina está. Ou 
seja, temos clientes que só conso-
mem produto proveniente desta 
arte de pesca. De salientar que  
nessa fileira é feita a rastreabili-
dade do atum. Ou seja, o consu-
midor final quer saber que barco 
é que pescou o peixe ele está a con-
sumir dentro daquela lata”. 

Um aspeto que se tem tornado 
uma exigência em muitos merca-
dos. Uma abordagem que tam-
bém presente nas conclusões da I 
Conferência de Salto e Vara, cer-
tame que o presidente da Pão-do- 
Mar destaca como um palco de 
excelência de  “valorização da pes-
ca, do produto açoriano e da pró-
pria região”. 

“A nível mundial é a primeira 
vez que o assunto do salto e vara é 
discutido nestes moldes. E foi aqui 
nos Açores. Isso deve ser motivo 
de orgulho para toda a fileira da 
pesca na região”, remata. 

Recorde-se que, no caso dos 
Açores, a pesca do atum emprega 
cerca de 900 trabalhadores e la-
bora, por ano, quase 20 mil tone-
ladas de pescado, numa indústria 
que gera, anualmente, cerca de 66 
milhões de euros. � 

Associações 
dos Açores 
reclamam 
discriminação 
positiva

É com otimismo que a Federação 
das Pescas dos Açores vê o docu-
mento que saiu da I Conferência 
Mundial de Salto e Vara. Para o  
vice-presidente, Lázaro Silva, a 
subscrição da Declaração dos 
Açores de apoio à pesca do atum   
por todas as nações participantes 
no evento confere “força global” 
ao grito de revolta de muitas co-
munidades piscatórias afetadas 
por práticas lesivas dos ecossiste-
mas e da sustentabilidade dos re-
cursos marinhos. 

“É confortante perceber que 
não estamos sozinhos nas nossas 
reivindicações e que os problemas 
e desafios são os mesmos a nível 
global. Infelizmente, o atum não 
tem faltado só para os pescadores 
da região”, lamenta, destacando  
a importância de “continuar a le-
var longe “a  voz dos pescadores 
de salto e vara.  

“Neste momento ,encontro-me 
em Espanha, em São Tiago de 
Compostela, onde vamos ter reu-
niões de âmbito europeu, e vamos 
trazer o tema da pesca do atum 
novamente ao debate. O caminho 
passa por fazer, continuamente, 
esta pressão junto da União Eu-
ropeia, no sentido de combater a 
intensificação do uso de cercado-
res para capturar as espécies mi-
gratórias”. 

Lázaro Silva, que acompanhou 
a par e passo os trabalhos da con-
ferência, diz acreditar que a es-
tratégia dará frutos. 

“Foi algo que me tocou parti-
cularmente: o testemunho de 
gente de vários pontos do globo 
a lutar pela defesa de uma arte que 

Pão-do-Mar , APASA e Federação das Pescas 
dos Açores, que recentemente se associaram à 
International Pole&Line Foundation, insistem 
na necessidade de se continuar a pressionar a 
Comissão Europeia para uma discriminação 
positiva de quem captura atum com recurso a 
artes seletivas e altamente sustentáveis 

nos diz tanto. Até mesmo dentro 
de Espanha, país que tem uma 
frota com uma dimensão gigan-
tesca, existem pescadores que es-
tão contra as artes que ‘rapam’ 
tudo o que existe no mar. E vou ser 
sincero, esperava que, quando se 
falasse do tema, houvesse uma 
‘guerra’ perante as críticas à ação 
dos barcos espanhóis, e isso não 
aconteceu. É sinal que eles pró-
prios admitem que há excessos na 
pesca no atum”. 

O vice-presidente da Federação 
das Pescas dos Açores acredita 
que se implementasse legislação 
mais restritivo à captura com re-
curso a dispositivos agregadores 
de peixe (FAD’s) a realidade da 
pesca do atum seria outra.  

“Se só se usasse o salto e vara, 
certamente, não teríamos o pro-
blema de escassez de pescado que 
temos agora em vários pontos do 
mundo e que ameaçam muitos 
postos de trabalho”. 

Uma posição que o presidente 
da Associação de Produtores de 
Atum e Similares dos Açores 
(APASA)subscreve, seja na preo-
cupação com a disponibilidade 
dos recursos, seja nos receios face  
à dinâmica da mão-de-obra .  

“As tripulações dos atuneiros já 
tiveram muito mais filhos da ter-
ra do que têm neste momento. 
Deus nos acudisse se não fossem 
os madeirenses”, desabafa Carlos 
Ávila, explicando que o preço 
pago pelo atum não tem servido 
de motivação ao pescador. 

“Já não temos peixe na Região 
como tivemos em tempo. E isso 
acaba  por se refletir nos ganhos, 

Nos Açores, a pesca do atum emprega cerca de  trabalhahores e labora, por ano, quase  mil toneladas

ARQUIVO AO/EDUARDO RESENDES



AÇORIANO ORIENTAL  
QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2017 5

Pole & Line Foundation 
confiante no impacto  
da conferência

“Não é a mensagem de uma pe-
quena região ou de uma pequena 
comunidade. São entidades de vá-
rios países que se uniram e dizem 
basta à delapidação de recursos e 
à ameaça direta à sustentabilida-
de das suas economias. E esse  gri-
to não será ignorado”, garante 
Adam Baske, diretor da Política 
e Promoção da International Po-

Adam Baske, diretor de política e promoção da IPNLF, acredita que a Declaração 
dos Açores será tida em conta nos fóruns de discussão global da pesca de atum 

dades que não têm alternativa de 
subsistência. A tarefa é de todos e 
a responsabilidade também”, aler-
tava Baske, frisando que o passo 
dado na cidade da Horta vai ser 
tido em conta nos próximos fóruns 
de discussão (e decisão) relativos à 
pesca do atum. 

“Não devemos, no entanto, ver 
esta declaração de apoio, única e 
exclusivamente, como um instru-
mento de pressão junto dos deciso-
res. Este documento deve também 
ser encarado como um símbolo de 
união e de força: que os pescado-
res de fazem vida desta arte sintam 
que não estão sozinhos, que exis-
tem agentes de diferentes áreas dis-
postos a lutar  com eles por melho-

res condições de trabalho, de 
rendimento e de sustentabilidade”. 

Apesar de reconhecer as difi-
culdades de competir com uma 
pesca cada vez mais industriali-
zada, John Burton, presidente da 
IPNLF, que marcou presença na 
sessão de abertura da conferên-
cia, vê margem de manobra para 
a valorização da arte e do pesca-
do obtido por via da mesma.  

“Parte da sustentabilidade desta 
atividade assenta na garantia de que 
os pescadores (e a pesca) são pagos 
adequadamente. E é nisso que a 
nossa associação tem trabalhado”.  

Uma premissa determinante 
para a salvaguarda de milhares de 
postos de trabalho em muitas re-

giões do globo altamente depen-
dentes da pesca “um a um”.  

As Maldivas são um desses ca-
sos. Por isso, Mohamed Shainee, 
ministro das Pescas daquele país 
e convidado de honrada I Confe-
rência Mundial de Salto e Vara, de-
fende, uma estratégia concertada 
na defesa da sustentabilidade de 
recursos.  

“O stock (de atum) a nível global 
tem diminuído e é preciso ter isso em 
conta”, alertava, ressalvando a ne-
cessidade de rigor das políticas go-
vernamentais em matéria de moni-
torização de áreas e artes de pesca.   

“Não está em causa só a salva-
guarda ambiental, é também a sub-
sistência de muitas populações”. � 

IPNLF esteve envolvida na organização na I Conferência Mundial de Salto e Vara
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le & Line Foundation (IPNLF).  
Ganha assim ‘escala’, por via da 

Declaração dos Açores, a reivindi-
cação de uma maior valorização da 
pesca do atum de salto e vara. 

“É preciso influenciar decisores 
a nível global, por exemplo, em ter-
mos de gestão dos oceanos. Não é 
tarefa fácil, mas o trabalho tem de 
ser feito porque existem comuni-

Programa de Observação das Pescas 
elogiado e procurado para parcerias

O coordenador do POPA, Miguel Machete, num debate

O reconhecimento do trabalho 
que tem sido desenvolvido nas úl-
timas duas décadas no âmbito do 
POPA - Programa de Observação 
das Pescas dos Açores traduziu-se 
no elogio público por parte de par-
ticipantes nesta I Conferência 
Mundial de Salto e Vara, mas tam-
bém no desafio  com vista ao esta-
belecimento de parcerias em  pro-
jetos de investigação.  

 “Vários conferencistas, perce-
bendo a quantidade de informa-
ção que recolhemos e que temos 
na nossa base de dados, sugerem 
a possibilidade de desenvolver 
trabalho futuro, especialmente 
naqueles casos que se está a des-
envolver trabalho sobre um de-
terminado recurso das águas do 
Atlântico. E também para perce-
bermos melhor todo o impacto 
dos aparelhos agregadores de pei-
xe, os tais FAD’s que tanto se fa-
lou., revela Miguel Machete, coor-
denador do POPA. 

E sendo o atum uma espécie 
migradora, “é relevante o traba-
lho do POPA para uma análise 
mais global. Ou seja, a informa-
ção poderá  incorporar futuros es-
tudos que se façam com essa 
abrangência com intuito procu-
rem caracterizar a situação, por 
exemplo, do atum”. 

Ainda assim, não é apenas a 
pescaria do atum que tem esta-
do sob a mira do POPA.  

“Temos observadores na pesca 
de palangre de superfície, palan-
gre de fundo, entre outras. E mui-
to mais trabalho há a fazer, numa 
altura em que são crescentes as 
exigências emanadas pela UE.  

“Os Estados membros têm obri-
gação de dar informação, não só 
sobre as pescas, mas também so-
bre o ambiente marinho. Veja-se, 
por exemplo, o diploma da direc-
tiva-quadro para a estratégia ma-
rinha em que é obrigatório forne-
cer dados sobre o lixo, cetáceos, 
tartarugas, aves, etc. E como se 
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O  legado de 20 anos de  
monitorização das pescas 
nos mares dos Açores faz 
do POPA um instrumento 
de estudo determinante 
para a avaliação global 
dos stocks de atum

consegue essa informação? Es-
truturando programas de moni-
torização. Os Açores já têm um. 
Agora o desafio é fazê- lo crescer”, 
explica Miguel Machete. 

E no entender do coordenador 
do POPA, “há  know-how e con-
dições para dar a apoio a eventuais 
programas que possam surgir, por 
exemplo, na vizinha Madeira ou 
em outras regiões do espaço da 
Macaronésia”. 

Quanto ao trabalho que está a 
ser desenvolvido nos Açores, Mi-
guel Machete diz apenas esperar 
“a colaboração de todos os que 
praticam a pesca comercial”. 

“Já são muitos, mas precisa-
mos que sejam mais e que per-
cebam a importância do progra-
ma e a pertinência de recolher 
esses dados, também no sentido 
de responder às obrigações im-
postas pela UE”. 

Refira-se que o POPA  assegura 
a monitorização da grande frota 
atuneira, garantindo ao atum cap-
turado nos Açores o estatuto de 
“Dolphin Safe”e “Friend  of  the  
Sea”. O programa está ainda pre-
parado para  o acompanhamento 
de outras atividades de pesca, des-
envolvidas por embarcações re-
gionais ou externas à  região, pro-
movendo a recolha, informatização 
e armazenamento de dados. � 

Hélder Silva, responsável pelo POPA, no primeiro painel
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Desafios da pesca 
do atum no globo 
juntam entidades 
de 16 países
De oradores a moderadores, passando pelos observadores, foram 16 as 
nacionalidades presentes na I Conferência Mundial de Salto e Vara. 
De vários cantos do mundo para o Faial, trouxeram testemunhos e  
abordagens  que contemplaram as experiências de pesca em cada país, 
assim como os desafios com que as mesmas estão confrontadas.  
A investigação científica sobre a sustentabilidade desta arte de pesca (e dos 
recursos marinhos), a reflexão sobre os mercados ou o impacto social  
e cultural das pescarias “um a um” foram também temas muito discutidos 

ADNAN ALI 
MALDIVAS 
 
DIR. GERAL 
HORIZON FISHERIES

Adnan Ali fez o retrato de uma das regiões do 
globo onde as artes de pesca respeitam práti-
cas seculares, com empresas certificadas e em 
que  por cento das exportações tem por 
base os produtos do mar. Falou de um volume 
de capturas anual de  mil toneladas com  
recurso a salto e vara, atividade que garante 
emprego direto a mais de  pessoas.

LENA WESTLUND 
ITÁLIA 
 
DEPARTAMENTO  
DE PESCAS  
E AQUACULTURA  
DA FAO

Desafiada a falar da dimensão social das pes-
carias de atum “um a um” numa perspetiva 
global, Lena Westlund trouxe à discussão o 
papel das mulheres no desenvolvimento de 
toda a fileira, apelando a um maior reconhe-
cimento do seu trabalho. “Há casos, em paí-
ses em desenvolvimento, que  por cento  
das funções são asseguradas por mulheres”.  

IBRA NDAO 
SENEGAL 
 
SOCIETE 
D’EXPLOITATION 
DES RESOURCES 
THONIERES

Antes de abordar a realidade das pescarias do 
atum no Senegal, Ibra Ndao fez questão de 
dizer que foi nos Açores que adquiriram a pri-
meira embarcação. Mostrou-se, no entanto, 
preocupado com a redução (para metade) das 
capturas de atum no seu país, situação que 
estará diretamente relacionada com o esforço 
de pesca exercido por barcos com cercadores. 

KEN GOTO 
JAPÃO 
 
MEIHO CO. LTD

Apesar de reconhecer que o Japão não tem 
“boa fama” em matéria de pescarias susten-
táveis, Ken Goto garante que tem existido um 
esforço significativo para alterar prática. As-
segura, por exemplo, que a sua empresa tem 
feito por adotar mecanismos mais amigos do 
ambiente. A certificação é uma aposta para 
um ‘novo reconhecimento’ mundial.

ANTHONY  
LEWIS 
AUSTRÁLIA 
 
ESPECIALISTA 
DA WCPFC

A situação atual das pescarias de atum “um a 
um” no pacífico oeste e central e o papel do 
isco vivo nessa arte foram os dois temas des-
envolvidos pelo especialista na conferência. 
Em ambas as abordagens a questão da sus-
tentabilidade esteve presente, com Antony 
Lewis a apresentar números e realidades que 
exigem estudo, reflexão e intervenção.

LATIEFA 
BEHARIDEN 
ÁFRICA DO SUL 
 
WOOLWORTHS

No painel sobre mercados e rastreabilidade, 
Latiefa abordou a perspetiva dos retalhistas 
ao assumirem compromissos com as pesca-
rias de atum “um a um”, destacando o traba-
lho que tem sido desenvolvido para pôr de pé 
projetos de marketing relacionados com cau-
sas. Mas, contas feitas, os aderentes confir-
mam o duplo impacto: social e económico.
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BAYU MANGKURAT 
INDONÉSIA 
 
DIRETOR 
APHI

Bayu Mangurat apresentou a Indonésia como 
um dos maiores produtores de atum do  
mundo (segundo lugar no ranking), sendo  
por cento das capturas por via da arte de salto 
e vara.  Em termos de rendimentos dos pesca-
dores, aponta a existência de um salário 
base, a que se soma uma espécie de bónus 
calculado com base no volume de capturas.  

CARLOS MONTEIRO 
CABO VERDE 
 
INSTITUTO 
NACIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DAS PESCAS

Pior do que os engenhos, são as mentalida-
des, defendeu Carlos Monteiro, mostrando 
preocupação com a natureza das pescarias 
das frotas internacionais nas águas de Cabo 
Verde. Apela, por isso, a uma estratégia con-
certada, a nível global, para garantir que a 
sustentabilidade da pesca em comunidades 
onde não há alternativa a esta atividade.  

SANDRA JEN 
FRANÇA 
 
PEW CHARITABLE 
TRUSTS

Sandra Jen entende que os sistemas agrega-
dores de peixe estão a contribuir para esva-
ziar os mares, afetando ainda os padrões de 
migração do atum. No âmbito do Programa 
de Conservação Global do Atum, desafia, por 
exemplo, à implementação de mais restrições 
ao uso de FAD’s e ao estabelecimento de quo-
tas para a captura de atum juvenil. 

FRIEDERIKE 
KREMER-OBROCK 
ALEMANHA 
 
INTERNATIONAL 
SHARK PROJECT

Antes de iniciar a moderação de um painel 
sobre a dimensão ambiental das pescarias de 
atum, Friederike Kremer-Obrock aproveitou 
para partilhar as suas preocupações relativa-
mente ao que representam os tubarões no 
equilíbrio dos ecossistemas marinhos, de-
nunciando algumas práticas em termos de 
capturas da referida espécie.

HELEN PACKER 
CANADÁ 
 
ANOVA FOOD

Na mesa redonda destinada a falar de estra-
tégias promoção das pescarias de atum “um a 
um”, Helen Packer  destacou a importância na 
comunicação no sentido de fazer chegar ao 
consumidor/cliente os aspetos diferenciado-
res de um determinado produto, de modo a 
valorizá-lo, por exemplo, por via da forma 
sustentável  como é obtido. 

JULIETTE TUNSTALL 
REINO UNIDO 
 
GESTORA DE 
COMUNICAÇÃO  
DA IPNLF

 Na abordagem à sustentabilidade ambiental 
das pescarias “um a um”, Juliette Tunstall  
destacou o impato mínimo que a arte em-
presta aos habitats marinhos. Dá, como 
exemplo, a baixa percentagem de abandono  
de equipamentos usados, como redes, nesses 
ecossistemas. Diz ainda que é dificil existir so-
brepesca de atum com a arte de salto e vara.

FERNANDO 
GUTIÉRREZ 
ESPANHA 
 
PRES. ASSOCIAÇÃO 
DE PESCADORES  
EL HIERRO

Foi uma das vozes mais críticas no que respei-
ta à postura da Comissão Europeia relativa-
mente à pesca não seletiva. Fernando Gutiér-
rez fala em contra senso entre os anúncios e 
as ações e apela a uma revolução nas pescas 
que permita combater a ameaça à pesca arte-
sanal. Diz que no mediterrâneo já desapare-
ceram mais de mil pequenas embarcações. 

JUSTIN BOEVERS 
ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 
 
DIRETOR  
FISHCHOICE

Boevers trouxe ao conhecimento dos conferen-
cistas as mais valias de uma plataforma que 
oferece informação detalhada sobre quase 
 produtos de  fontes. Para além dos 
contactos, são disponibilizados dados sobre o 
tipo de produto, a sua proveniência, se tem ou 
não  certificão. Conta já com  membros e 
os usuários são, sobretudo, retalhistas.
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“Criamos  
a maior parceria 
do mundo em  
salto e vara”

Na sua opinião, o que  ganham os Aço-
res com a realização da I Conferência 
Mundial de Salto e Vara? 

Os ganhos são muitos e a vários níveis. A 
começar pela projeção mundial na defesa 
de uma das espécies mais emblemáticas do 
meio marinho - os tunídeos – e de uma arte 
de pesca amiga do ambiente. Temos tam-
bém de apontar a projeção dos Açores no 
contexto global, na medida que aqui con-
seguimos criar a maior parceria do mundo 
relativamente à arte de salto e vara. Esti-
veram cá todos os países onde se pratica a 
arte de salto e vara e fomos a voz destes paí-
ses, sendo que essa mensagem vai acabar 
por chegar a importantes instâncias inter-
nacionais que participam na gestão do 
atum e sensibilizá-las para o problema que 
estamos hoje a viver.  

Mas existem benefícios diretos para 
os pescadores? 

Sem dúvida. Tudo isto funciona como 
instrumento de valorização das pessoas, 
numa região onde 85 por cento das em-
barcações da pesca estão licenciadas para 
a arte de salto e vara. E nesse aspeto, a iden-
tidade dos Açores foi altamente promovi-
da. Com isso chegamos também  à valori-
zação dos produtos da pesca de todo o 
património imaterial que lhe está associa-
do. No fundo, dignificamos a pesca que se 
faz nos Açores. Contudo, não podemos es-
quecer que tudo isso implica uma corres-
ponsabilização de todos os intervenientes 
na fileira da pesca. É preciso que se juntem  
na procura de soluções e, também nas nos-
sas ilhas, haja uma concertação de estraté-
gias para melhor defender e valorizar a pes-
ca do atum.  E como para defender é preciso 

Diretor regional das Pescas teve a seu cargo o encerramento da I Conferência Mundial de Salto e Vara
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conhecer, temos de destacar ainda o im-
pacto desta conferência ao nível da produ-
ção de conhecimento. Afinal, conseguimos 
juntar no Faial mais de uma dezena de cen-
tros de investigação, circunstância que tam-
bém possibilitou o estreitar de relações que, 
tudo indica, irão resultar em parcerias. 

O evento também esteve debaixo dos 
holofotes da imprensa internacional. 
Que impacto  terá esta mediatização? 

Devo admitir que ficamos surpreendi-
dos quando começamos a ter apelos de es-
tações de televisão da Alemanha, profis-
sionais de comunicação dos Estados 
Unidos e da Espanha interessados em fa-
zer a cobertura do evento. E isso, obvia-
mente, interessa-nos porque quanto mais 
amplificada for a nossa mensagem, mais  
projeção e impacto ganhará. Não tenho dú-
vidas de que, por essa via, o nosso repto de 
defesa da pesca do atum de salto e vara che-
gou a vários pontos do globo.  

Mas a organização de um evento des-
ta natureza requereu alguma logística ...  

Organizar uma conferência de âmbito 
mundial a meio do oceano Atlântico exi-
ge um grande planeamento e não só em ter-
mos de estadia para cerca de 200  pessoas. 
Foi preciso, por exemplo, ter em conta a 
proveniência dos oradores, por causa da 
questão dos vistos, já para não falar nas via-
gens. Recordo que alguns dos oradores ti-
veram que apanhar 3 ou 4 aviões.  E como 
se não bastasse,  as condições meteoroló-
gicos vieram complicar ainda mais o tra-
balho de organização, uma vez que tivemos 
voos cancelados por causa do mau tempo 
e da passagem do  furacão. Também não 
podemos esquecer que essa foi uma inicia-

tiva que é financiada pelo plano operacio-
nal ‘Mar 2020’ e, com toda essa incerteza, 
assegurar um projeto e uma candidatura 
também não é tarefa fácil.  

A International Pole & Line Founda-
tion foi a aliada do Governo dos Açores 
na organização da conferência. Em que 
moldes se materializou esta iniciativa? 

Existem dois pontos determinantes para 
o início deste projeto. Um deles foi quan-
do fizemos a avaliação as pescarias de 2016 
e percebemos que, relativamente às espé-
cies que nascem, vivem e são pescadas nos 
Açores, pescamos menos e ganhamos mais 
dinheiro. Vemos, então, que a quebra no 
rendimento dos pescadores dá-se com a 
fraca abundância do atum. De facto, nos 
últimos cinco anos estamos a constatar que, 
de ano para ano, pescamos metade do que 
pescamos no ano anterior. Isto deixa de ser 
um problema ambiental, social ou mera-
mente económico e passa a ser um proble-
ma ético em termos da exploração dos re-
cursos. Embora seja  algo que não esteja 
cientificamente provado,  existem uma sé-
rie de condicionalismos que podem levar 
isso. Sabemos que entrou uma grande fro-
ta europeia no Atlântico -que veio do Pací-
fico e do Índico - e que utiliza sistemas de 

concentração de pescado. E é aí que, com 
recurso a um cercador são pescados atuns 
maturos, juvenis e outras espécies. Ou seja, 
a pesca acidental é enorme. Só para se ter 
uma ideia,  consegue-se capturar mais num 
lance só do que a nossa frota toda durante 
um ano. Lembramo-nos, então, numa reu-
nião de gestão do atum, em que a direção 
regional as pescas esteve presente, em Ma-
drid, de levar uma moção sobre o que se es-
tava a passar nos Açores. Mas, lá, estáva-
mos como observadores. Ou seja, o 
protocolo dizia que primeiro tinha de apre-
sentar à DGRM e depois os representantes 
nacionais apresentavam à Comissão Eu-
ropeia. O problema é que quem usa esses 
sistemas são países europeus, ou seja, di-
ficilmente a nossa voz seria ouvida. Como 
não funcionou a via protocolar e há ONG’s 
que fazem parte da mesa de negociações, 
decidi  abordar a IPNLF, que acabou por 
apresentar a moção. Convém dizer que esta 
ONG é a maior instituição associativa re-
presentante do salto e vara. Depois, multi-
plicaram-se os contactos, desafiei-os a vir 
aos Açores e assim pusemos de pé a con-
ferência, certame que, acredito, fará dos 
Açores uma referência na defesa e valori-
zação do salto e vara. � 

LLuis Rodrigues , diretor regional do Mar, vê na Conferência 
Mundial um instrumento de defesa da pesca do atum nos Açores 
e uma ferramenta de valorização das pessoas e dos produtos 

Entrevista
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