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• Depoimentos de deputados dos grupos parlamentares

• Boas práticas no setor da pesca

• Saúde marítima
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Traçando o rumo

> editorial: Jerónimo Teixeira

1. As pescas em Portugal
Depois de muitos meses de defeso a frota do cerco pôde 
retomar a pesca da sardinha e a nova safra está a começar. 
E se as quotas fixadas são, como é do conhecimento geral, 
bastante menores que em 2017, resta aos pescadores, ar-
madores e suas organizações, tudo fazer para que os preços 
de alguma forma compensem esta redução da quantidade a 
pescar, porque não há dúvidas que a quota vai ser esgotada.
É evidente que, se para o consumo algum ajustamento dos 
preços em lota pode não ter grande impacto, basta as mar-
gens de comercialização serem ajustadas, e há condições 
para que isso aconteça, já relativamente à indústria de con-
servas a situação não será tão fácil.
Também a quebra na pesca do polvo, quarta espécie com 
maiores desembarques no Continente em 2015 e 2016, res-
petivamente 7.675,0 e 10.568,1 toneladas, passando a quin-
ta espécie em 2017 com apenas 5.850,6 toneladas, não pode 
deixar de preocupar (dados do DATAPESCAS).
A pesca da cavala, que atingiu a quantidade recorde em 
2015, com 45.970,1 toneladas, em 2016 regressou a valores 
próximos de 2014, respetivamente 27.581,5 e 29.182,9 to-
neladas, tendo em 2017 continuado a descer para 19.407,6.
Em situação absolutamente contrária está a pesca do biquei-
rão, que de 2014 a 2017 tem um percurso absolutamente 
ascensional e em cada ano apresenta as seguintes quanti-
dades: 817,5, 2.546,1, 6.936,6 e 9.059,4 toneladas, respe-
tivamente.
Trazer aqui estes dados, tem como interesse assumido, ques-
tionar os especialistas e os responsáveis sobre, como se ex-
plicam estas diferentes evoluções?
Sabemos que a sobrepesca tem sido a resposta mais habitual 
e talvez a mais fácil, mas não será séria e muito menos a 
única resposta a dar. Ficar por aqui implica que as medidas 
serão sempre no mesmo sentido, mas estaremos a deixar 
escapar outras, e por ventura mais relevantes, razões com 
impactos nestes fenómenos, que importaria igualmente con-
siderar e atacar.
Sem surpresa, o Prof. Álvaro Garrido acaba de publicar mais 
um livro, “As pescas em Portugal”, que será certamente de 
leitura “obrigatória” para quem queira conhecer e pensar 
esta atividade, concorde-se ou não com as análises, proposi-
ções e asserções que o autor nos revela.
De fácil e até agradável leitura, como é habitual nas suas 
obras, em pouco mais de cem páginas, percorre os tempos 
da Monarquia e da República, sob o título “Ideias feitas e ten-
dências longas”, uma vez mais debruça-se sobre “A política 
das pescas do Estado Novo”, avança para a análise das mu-
danças operadas no período “Da Revolução de Abril à adesão 

à Comunidade Económica Europeia”, avaliando os “ Impactos 
da política comum das pescas” e colocando os “Dilemas para 
o futuro: um declínio inevitável?”.
É, com justo reconhecimento pela qualidade desta obra dum 
autor, que também nos dá o orgulho de ser colaborador da 
“Marés”, que saudamos o Prof. Álvaro Garrido.

2.O Grupo Mútua
O Grupo Mútua é constituído pela seguradora “Mútua dos 
Pescadores, Mútua de Seguros, CRL” e pela mediadora de 
seguros “Ponto Seguro, Lda”, sendo portanto um Grupo Coo-
perativo de Seguros.
Em 2017, procedeu-se à dissolução e encerramento das em-
presas participadas, “Consulinter, SA” e “Ariarte, Lda” e a 
Mútua passou a deter 100% da Ponto Seguro.
A Mútua em virtude destas operações teve um resultado ex-
traordinário e não recorrente muito significativo, que líquido 
de impostos atingiu os 641 956€, que soma ao resultado nor-
mal de 456 603€, atingindo o valor recorde de 1 098 559€.
Este resultado é de grande importância para a Mútua em 
virtude das novas exigências resultantes da Solvência II. De 
notar que em 2017 o Capital Próprio da Mútua atinge 10 401 
469€, registando um crescimento de 16,8%, ou 1 494 973€, 
relativamente ao ano anterior.
Também fruto destas alterações a Mútua teve de consolidar 
as contas do Grupo e por isso vale a pena reter que os re-
sultados da Ponto Seguro subiram de 88 446€ em 2016 para 
195 826€ em 2017, o Capital Próprio em 2017 atingiu os 940 
265€, verificando-se um crescimento de 26,3% ou 195 825€ 
relativamente ao ano anterior.
De referir ainda que para o resultado normal da Mútua contri-
buiu muito significativamente a redução de 6,5% dos custos 
com sinistros, tendo sido determinante o ramo de Acidentes 
de Trabalho com uma redução de 13,5%.
Com início ainda em 2017, mas tendo já terminado em 2018, 
as negociações de um Acordo de Empresa para a Mútua e 
outro para a Ponto Seguro, representam um passo que con-
sideramos de grande valor pela aproximação de condições 
que as duas organizações garantiram nas relações com os 
seus trabalhadores. Deram-se passos muito significativos na 
valorização dos trabalhadores mais novos, sem esquecer a 
importância que os trabalhadores com mais anos de serviço 
têm no Grupo e os seus contributos decisivos para a solidez 
que cada uma das empresas revela. Os Princípios e Valores 
Cooperativos só têm valor quando aplicados, e é essa a nossa 
determinação. 

3. Valorizar quem tem valor, é um incentivo social!
O nosso dirigente Genuíno Madruga viu o seu mérito uma vez 
mais reconhecido. 
Já agraciado pelo Presidente da República Jorge Sampaio em 
2003, com uma comenda, desta vez foi a Marinha Portugue-
sa que o agraciou com a medalha militar da Cruz Naval de 
Primeira Classe.
Congratulamo-nos com tal distinção que honra a coragem e 
determinação de um pescador/navegador com duas voltas ao 
Mundo em solitário.

Com o apoio de muitas organizações do sector da pesca e 
de centenas de cidadãos, apresentámos a petição ao Senhor 
Presidente da República para o reconhecimento do mérito do 
Senhor Joaquim José Mota, enquanto armador e dirigente 
associativo do sector da pesca.
Aguardamos a decisão de Sua Excelência.
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Atividade Seguradora
• Novo formato da Participação de Acidentes de Trabalho, por José Bebiano
• Escola de Seguros
• Conferência EFICA em Ponta Delgada, por Joaquim Simplício

Mútua – Ação Cooperativa
• Relatório de Gestão e Contas 2017 - Um ano extraordinário, por Sara Domingues
• Acordo de Empresa, por Jerónimo Teixeira
• Pés no Terreno, por João Delgado
• Ser Cooperador da Mútua

Valorização das Pescas
• Valorizar os pescadores, o peixe português e as espécies com menos procura,  
por Victor Pinto

• Pesca do cerco versus stocks da sardinha – Preocupações e intervenção do PCP,  
por João Dias

• A Sardinha, a pesca, a economia e a sobrevivência da espécie, por José  
Luís Ferreira

• Valorização do setor das Pescas em Portugal no contexto da Economia do Mar,  
pelo Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores

• A formação na pesca, por Miguel Cândido
• Cabaz do Peixe - É de Sesimbra! É fresco… e não é caro! por Maria do Céu Baptista
• Secreta tradição em Sines
• Atualidade e projeto futuro para a pesca, por Ricardo Santos
• Paulo José Encantado – Uma vida inteira no mar, por Marta Pita
• Mar Livre - Realidades e paradoxos das pescas portuguesas, por Álvaro Garrido

Cultura Costeira
• Curso Património Imaterial
• Vila Chã, um mar de experiências

Saúde Marítima
• Certificados Médicos para os Pescadores, por Sociedade Portuguesa de Saúde Marítima

Segurança Marítima
• Mestre Domingos Postiga faz um alerta à navegação! Sistema AIS

Setor Cooperativo e Social
• Formação Cooperativa - Regulamento Geral Proteção de Dados (RGPD), por Joaquim  
Pequicho

• Campanha do Pirilampo Mágico 2018

Arte e Cultura
• O mar na literatura, por Adelino Cardoso

Da Mútua

Pequenos Anúncios

*Fotografia de capa de Miguel Lourenço, “Pérola de Sesimbra” na faina.

A “MARÉS” ERROU

Na edição n.º 79, dezembro 2017 a Mútua errou na identificação da autora do artigo “Apanha de Sargaço no Concelho de Vila 
do Conde entre o século XVII e o século XIX - Gestão de um recurso natural” (p.38). O nome da autora é Ana Laranja, e não 
Ana Laranjo como ficou escrito. As nossas desculpas à autora e aos leitores pelo lapso.
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No dia 21 de março de 2018, a Casa de Cultura Jaime Lobo e 
Silva, na vila da Ericeira, acolheu a realização do II Encontro do 
Mar na Ericeira.
A iniciativa esteve a cargo da recentemente criada Associação 
da Economia Azul e contou, mais uma vez, com a casa cheia 
para refletir e a ouvir falar do mar, histórias e experiências di-
versas que nos fizeram sentir que valeu a pena estar presen-
te. As honras de abertura couberam ao Presidente da Câmara 
Municipal da Mafra, Hélder Silva, à Sra. Ministra do Mar, Ana 
Paula Vitorino e ao Presidente da Associação da Economia Azul, 
Almirante Gonçalves de Brito. 

O autarca referiu a satisfação em ver uma sala repleta de jo-
vens das escolas do concelho, disponíveis para desenvolver as 
mais diversas atividades ligadas ao mar reforçando, assim, o 
vínculo socioeconómico e cultural que o concelho de Mafra tem 
com o mar, garantindo simultaneamente o futuro de uma iden-
tidade muito própria em toda a região. Referiu ainda a supe-
ração de algumas dificuldades relativamente aos tratores que 
colocam e retiram as embarcações da água, com a aquisição 
de duas máquinas, estabelecendo-se uma parceria com asso-
ciações locais para o efeito. Saudou também a recentemente 
criada Associação de Pescadores da Ericeira. 
Ana Paula Vitorino, por seu turno, referiu o esforço do governo 
em criar mais e melhores condições para quem trabalha no por-
tinho da Ericeira, dando especial relevo ao recente lançamento 
do concurso público para a intervenção no molhe e desassorea-
mento da barra e bacia portuária, que se encontra num estado 
impraticável e que coloca, a todos os seus utilizadores, graves 
questões ao nível da segurança e desenvolvimento normal das 
atividades. Abordou a importância estratégica da ligação das no-
vas gerações ao mar e ao conhecimento sobre esta tão desafian-
te e imensa área de intervenção. Para tal, diz estarem em curso 
projetos como a “Escola Azul” afirmando que “não se ama o que 
não se conhece e como tal temos que dar a conhecer o mar às 
novas gerações”. Referiu a importância da limpeza dos oceanos 
e as questões de ordem ambiental como prioritárias. Traçou uma 
série de operações em curso, como as alterações legislativas no 
RIM, o registo nacional de embarcações e marítimos, alterações 
legais na Náutica de Recreio, os investimentos nos grandes por-
tos e a criação de benefícios para a Marinha Mercante. 
O Almirante Gonçalves de Brito referiu os principais desígnios 
da Associação da Economia Azul e a forma como pretendem ser 
um elo ativo de uma cadeia que se deve reforçar, alavancando 

dessa forma a Economia, o conhecimento e a cultura do Mar, 
colocando todas essas vertentes ao serviço do país e das comu-
nidades marítimas.

ATIVIDADES NÁUTICAS
Seguidamente, teve lugar a 1ª mesa redonda, sobretudo com-
posta por organizações e atores locais ligados ao Mar e ao de-
senvolvimento local e regional – ICEIA, Fundação Oceano Azul, 
Clube de Surf e Clube Naval.  Estando na Ericeira e versando 
sobre o mar, naturalmente o Surf, e toda a dinamização da 
economia regional com base nesta modalidade desportiva, teve 
honras de destaque. De facto, a Ericeira tornou-se numa marca 
internacionalmente reconhecida por causa das suas excelentes 
praias para a prática do Surf. Importa referir que a Ericeira é 
Reserva Mundial de Surf desde 2011. É a única zona na Europa 
com esta distinção, existindo no mundo apenas duas Reservas 
do género!
Nesta mesa redonda abordaram-se ainda, as questões da ar-
queologia subaquática que muito tem revelado sobre a riqueza 
da história naval da Ericeira. O achado de um astrolábio que se 
julga pertencer à Nau “Conceição”, do século XVIII, é um exce-
lente exemplo disso mesmo.
O Clube Naval da Ericeira e a Associação de Pescadores local, 
apresentaram a solução encontrada para resolver as questões 
da mobilidade das embarcações, com a parceria criada entre 
as duas organizações dando origem à Associação Naval da Eri-
ceira. Esta nova estrutura adquiriu dois tratores para o efeito.
A Fundação Oceano Azul revelou os seus projetos para a lite-
racia dos Oceanos, designadamente direcionados a professores 
do 1º ciclo criando assim, condições para formar as novas ge-
rações naquilo que será a sua ligação ao mar.

PESCAS
Na segunda mesa redonda, que versava sobre a temática das 
pescas, a Mútua dos Pescadores esteve presente. Este painel 
contou também com a Associação de Pescadores local, a Auto-
ridade Marítima e a Associação de Desenvolvimento da Região 
Saloia.
Os relatos proferidos pelo Presidente da Associação de Pes-
cadores da Ericeira, foram de facto emocionantes. Emoção só 
transparecida por quem sente o passar dos dias, sem ter meios 
de resolver as suas questões mais elementares de sobrevivên-
cia. Relatos emocionados de quem não tem as mais básicas 
condições de segurança para, apenas, e só, ter possibilidade de 
trabalhar. As suas reclamações iam diretamente para o estado 
atual do portinho, referindo que “passam meses e meses e não 
se consegue sair para o mar. As contas aparecem todos os me-

II Encontro do Mar Ericeira
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ses, nós comemos todos os dias, temos as nossas despesas, e 
não conseguimos trabalhar!”
À Mútua dos Pescadores coube revelar o que tem feito para dar 
visibilidade àquela complexa realidade. E por todos os meios ao 
seu alcance a Mútua têm-no feito. Desde as reuniões estabele-
cidas com a Docapesca às intervenções em múltiplos eventos, 
que abordam as questões da Segurança no Mar. A Mútua reve-
lou ainda a sua preocupação com o estado atual do setor, na 
sua globalidade, e a sua incapacidade de se renovar, tentando 
transmitir que as questões da segurança dependem de múlti-
plos fatores, que não só o estado das barras ou a preparação 
dos profissionais: a estabilidade económica é uma questão cen-
tral em toda a equação da segurança de quem depende do mar. 
A DGAM identificou os muitos salvamentos feitos na região, aler-
tando para uma melhor avaliação das condições quando se sai 
para o mar, bem como fez referência às características difíceis 
daquela costa. Os projetos e esforços da DGAM em todo o terri-
tório nacional, naquilo que concerne ao reforço de meios huma-
nos e materiais que possam garantir mais e melhor capacidade 
de resposta à busca e salvamento marítimo, também foi uma 
das questões centrais da intervenção do seu representante.
Por último, a Associação de Desenvolvimento da Região Saloia 
valoriza imenso a parceria criada no Gal-Pesca daquela região e 
alerta para a necessidade de aproveitamento das verbas dispo-
níveis e sensibiliza para a apresentação de projetos.
Entre as duas mesas redondas houve ainda espaço para um 
flash de empresas ligadas à Economia do Mar.
Foi mais um dia rico em contributos e reflexão, tendo sempre o 
mar como pano de fundo e prumo de orientação!

João Delgado
Vice Presidente da Mútua dos Pescadores

AÇORES - DESPORTOS NAÚTICOS

CNPDL e Classe Optimist 
– Uma história de sucesso

Clube Naval de Ponta Delgada

O Clube Naval de Ponta Delgada é um clube Centenário, 
com diversas modalidades, em constante desenvolvimento. 
Uma das suas principais atividades é a Vela Ligeira (Optimist, 
Laser 4.7 e 420).
Neste artigo pretendemos destacar a Classe Optimist na sua 
génese e na ligação de sucesso que o CNPDL tem obtido com 
esta prática. Comecemos pela sua caracterização: 
Optimist é um veleiro, de pequenas dimensões, podendo ser 

de madeira ou de fibra. É recomendado para crianças dos 7 
aos 15 anos, com no máximo 60 Kg. A sua criação remonta a 
1947, por Clark Mills. Por ser seguro, bastante estável e bara-
to, o Optimist é uma das classes mais difundidas do planeta.
Historicamente, a prática de vela Ligeira no Clube Naval de 
Ponta Delgada, teve o seu início por volta de 1939, quando um 
grupo de sócios se dedicou à modalidade. Pouco tempo depois 
com a aquisição de barcos da classe Vouga e, mais tarde, da 
classe Optimist, desenvolveu-se para se tornar uma das mo-
dalidades mais emblemáticas do Clube.
Atualmente cerca de trinta atletas frequentam a nossa Escola 
de Vela, sendo que, mais de metade são alunos da classe Op-
timist, através do curso de Iniciação, Pré-Competição e Com-
petição.
A grande aposta na formação e no desenvolvimento são os 
pilares fundamentais existentes nesta categoria. A partir de 
uma estrutura extremamente sólida, tanto a nível de for-
mação como a nível competitivo, conseguiu-se ter a devida 
recompensa, com a conquista dos nossos atletas de vários 
títulos regionais e prestações muito positivas a nível nacional 
e algumas presenças em Campeonatos Europeus da classe.

A Mútua agradece também ao Clube Naval a oportunidade de levar mais longe o 
seu nome!

TORNEIOS DE PESCA DESPORTIVA DO CAPD

Clube Açoreano de Pesca 
Desportiva

António Palma Rolim
Presidente da Direção do Clube Açoreano de Pesca Desportiva

XIII Torneio da Câmara Municipal de Ponta Delgada – 
Concelho feliz
Foram duas as provas 
que fizeram parte do 
XIII Torneio da Câmara 
Municipal de Ponta Del-
gada. 
O ponto de encontro 
para a realização da pri-
meira prova do Torneio 
foi no Sábado, 28 de 
abril, na Sede do CAPD 
- Clube Açoreano de 
Pesca Desportiva pelas 
sete e trinta da manhã, 
onde compareceram 21 
pescadores. Esta situa-
ção aconteceu porque 
ao contrário de anos 
anteriores esta prova 
foi realizada numa das 
freguesias para fazer 
jus ao nome do Torneio 
“Concelho Feliz”. A fre-
guesia escolhida por 
sorteio foi nas Feteiras 
onde se desenvolveu a ação de pesca. Esta prova foi ganha 
por Eduardo Viveiros, ficando em segundo lugar Ricardo Lo-
pes, seguido de João Machado.
Já no segundo dia tal como é habitual o local escolhido para 
o encontro foi no prolongamento da Avenida Marginal, que 
nessa manhã de Domingo preenchemos, trazendo alegria ao 
local. Após quatro horas de prova o vencedor foi Ricardo Lopes 
com Eduardo Viveiros e João Machado em segundo e terceiro 
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lugar respetivamente. No final das duas provas a classificação 
dos primeiros cinco classificados ficou ordenada da seguinte 
forma: 1º. Eduardo Viveiros; 2º. Ricardo Lopes; 3º. João Ma-
chado; 4º. Luis Inácio e 5º. Paulo Raposo. De referir que para 
a entrega dos prémios tivemos a presença do Vereador Dr. 
Pedro Furtado que “vestiu” a camisola mais uma vez da nossa 
instituição, o que nos deixa enormemente satisfeitos. Após a 
entrega dos prémios foi oferecido um churrasco a todos os 
participantes e convidados que em amena cavaqueira foram 
confraternizando e comentando os dois dias excelentes que 
foram passados mais uma vez em excelente companhia.

1ª Prova do torneio de Trutas – Seguros Mútua
A primeira prova do Torneio de 
trutas – SEGUROS MÚTUA foi es-
colhida para o dia da abertura 1º. 
de Maio. Esta prova era aguarda-
da com alguma ansiedade uma 
vez que desde Novembro esta 
espécie se encontrava no defeso. 
A concentração destas provas é 
sempre pelas 6 e 30 da manhã e 
realizada na Lagoa do Fogo, uma 
das Sete Maravilhas de Portugal, 
o que nos obriga a acordar bem 
cedo. Após a concentração jun-
to à margem da Lagoa, cada um procurou o melhor sítio para, 
pelas sete horas, ser dado o início da prova com os pescadores 
a procurar apanhar o maior número de trutas. A prova durou 
quatro horas, e é grande a azáfama por parte de todos, sendo 
muitas vezes “incomodados” pelas gaivotas que nesta altura do 
ano fazem da Lagoa do Fogo o seu local de nidificação. Às 11 e 
30, após todos estarem no ponto de encontro, deu-se início à 
subida para de seguida se fazer a pesagem.
O mais sortudo foi António Amaral que capturou o maior número 
de exemplares que é permitido, 20 trutas que deram no total 
4,880 kg; em segundo lugar, e com 18 trutas que pesaram 4,195 
kg ficou Eduardo Viveiros, fechando o pódio com 3,490Kg e 14 
trutas o Daniel Ponte.
A época ainda agora começou, e outras provas seguir-se-ão, com 
os seus entusiastas sempre atentos a quem teve mais sorte ou 
foi mais eficaz neste tipo de pesca de águas interiores que pela 
sua envolvência nos deixa sempre com vontade de regressar.

OCEANO – MAR É VIDA

Exposição pela Tertúlia de Arte 
da Associação David Melgueiro

Associação David Melgueiro

Até 15 de junho 2018, Biblioteca José Saramago/Insti-
tuto Politécnico de Leiria
A Associação David Melgueiro continua a sua navegação por 
terras de Portugal, depois de Oeiras, Ericeira e Torres Vedras, 
as velas encheram com o sudoeste invernal e a Exposição 
“Oceano-Mar é Vida”, expressão da vontade da Tertúlia de Arte 
da Associação, mas também a música da Tertúlia de Músicos, 
atracam na sala José Saramago e no anfiteatro do Instituto 
Politécnico de Leiria.
"Oceano - Mar é vida!" é um espaço imenso de liberdade, de 
desconhecido, de desejos, de esperanças, de movimento, de 
medos, de aventuras intemporais onde o imaginário de cada 
um se pode deixar transportar no vento das suas superfícies 

imensas e no movimen-
to das suas vagas e cor-
rentes, até ao fundo dos 
abismos impenetráveis…
As obras levam-nos da 
epopeia marítima onde 
naus e caravelas en-
frentaram os monstros 
do desconhecido e o 
gigante Adamastor na 
descoberta do imenso, 
à poesia de Pessoa, mas 
também aos reflexos do 
mundo submarino e ao 
constante movimento 
das vagas e das espu-
mas contra os rochedos, 
aos abismos onde regur-
gita a vida que se trans-
forma e adapta, deixan-
do, ainda, o seu grito de alarme para o flagelo da agressão a 
que são submetidos os Oceanos, sem esquecer os fenómenos 
extremos que emergem como tsunamis, tempestades, o de-
saparecimento dos gelos das altas latitudes e a poluição dos 
Mares.

No fim fica uma questão pertinente “Para onde vamos???"
Os cantos convidam-nos ao embarque numa viagem de circo-
-navegação onde dos ruídos das florestas tropicais se juntam 
os sons vindos da Ásia e de África embalados pelas vozes e 
pelo som de uma flauta magica..., mas o nosso Fado não falta 
para nos despertar para uma realidade que nos assusta...
A sua visita é o melhor sinal de apoio para que os marinheiros, 
cientistas e artistas continuem o seu rumo através das terras 
de Portugal e do Mundo na Expedição "MARBOREALIS" e na 
batalha de concretização do projeto "GREEN OCEAN".

https://www.facebook.com/associacao.davidmelgueiro/

A Sessão inaugural contou com a presença de diversas 
personalidades, entre elas o Presidente da CM de Leiria 
e o Presidente do Instituto Politécnico. Os representan-
tes da Mútua presentes na iniciativa, Renato Rodrigues, 
dirigente local da Mútua, membro do Conselho Regional 
do Centro,  e David Silva, Coordenador da Zona Centro, 
estiveram lá e foram surpreendidos pela beleza do que 
viram e ouviram, pela mão da Camerata Vocal de Torres 
Vedras, Rão Kyao e o Fado de Liana e seus músicos.
A Associação David Melgueiro, inspirada no navegador e 
explorador português que, entre 1660 e 1662, ao serviço 
da marinha holandesa, levou a cabo a primeira travessia 
da passagem do Nordeste, no Ártico, no sentido Oriente-
-Ocidente, ligando o Japão a Portugal, dedica-se à pro-
moção e realização de diversas iniciativas que preten-
dem sensibilizar, alertar, para o compromisso necessário 
e urgente com a proteção do mar e dos oceanos, e ao 
mesmo tempo para as suas maravilhas e potencialida-
des. Tem um protocolo com a Mútua que dá vantagens 
aos seus cooperadores que pretendam embarcar a bodo 
do ANIXA, embarcação de marítimo-turística da Asso-
ciação, segura na Mútua, atracada na Marina de Oeiras. 
Embarcação esta que é também utilizada para fins for-
mativos. A Mútua é também sócia da Associação.

7



Revista Marés8

Notícias

Joaquim José Mota 
Proposta de atribuição de Ordem 
de Mérito Empresarial

A Mútua dos Pescadores e treze Organizações do Setor 
da Pesca a que se juntaram centenas de pessoas a título 
individual, subscreveram uma Petição, dirigida ao Senhor 
Presidente da República e Grão Mestre das Ordens Ho-
noríficas Portuguesas e entregue no dia 27 de Março de 
2018, propondo a “atribuição da Ordem de Mérito Empre-
sarial, na Classe do Mérito Agrícola, ao Senhor Joaquim 
José Mota, pelos serviços relevantes no fomento e 
valorização das Pescas em Portugal, pelo reconhe-
cimento do mérito de uma vida de trabalho, iniciati-
va empresarial, liderança associativa, voluntariado, 
vida cívica, (…), na pessoa que se autoconstruiu 
com a força interior de quem sempre soube de onde 
vinha e para onde queria ir”.
A síntese biográfica que foi apresentada é ilustrativa da 
justeza desta proposta, porque o Senhor Joaquim José 
Mota construiu-se como pessoa, empresário, dirigente, 
construindo ao mesmo tempo empresas e organizações 
que dão testemunho duma visão e capacidade invulgar.
No Setor da Pesca em Portugal o Senhor Joaquim José 
Mota é e será uma referência incontornável e organiza-
ções como a PROPEIXE, Mútua dos Armadores da Pesca 
da Sardinha e Mútua dos Pescadores estarão sempre pe-
nhoradas pelos seus contributos.
A avaliação do Mérito para receber o devido reconheci-
mento cabe ao Conselho da Ordem de Mérito Civil, ao seu 
Chanceler e ao Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portu-
guesas, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
Os signatários e estamos convictos que connosco estão 
muitos outros atores da Pesca Portuguesa, aguardam 
que ao Senhor Joaquim José Mota seja atribuída a Or-
dem de Mérito Empresarial.

Jerónimo Teixeira
Presidente da Mútua dos Pescadores

Nauticampo
Tal como é tradição desde o início deste milénio a Mútua es-
teve uma vez mais na Nauticampo, na FIL, em Lisboa, entre 
os dias 4 e 8 de abril, que este ano teve a sua 49.º edição. 
Esta é a Feira da Náutica de Recreio por excelência, área de 
trabalho que a Mútua abraçou desde então e que hoje tem um 
impacto decisivo na sua atividade. Não sendo a única empresa 
de seguros presente foi (e é!) a única especializada nesta área 
e esse fator por si tem justificado, ano após ano, o esforço de 
mobilização que a Feira acarreta. 
Este ano ancorámos mesmo à entrada da Feira, tendo tido o 
privilégio de dar as boas vindas aos visitantes. Foram 5 dias 
em que a Mútua reencontrou clientes, amigos e parceiros, es-
tabeleceu contactos, fez alguns novos contratos de seguro e 
impulsionou novos negócios.
Tivemos uma campanha a decorrer em que oferecemos 20% 
de desconto em todos os ramos de seguros dos produtos Mú-
tua, contratualizados diretamente na Nauticampo, mas tam-
bém nos casos em que os contratos, não sendo concretizados 
na Feira, pudessem ser tratados depois, num qualquer balcão 
do Grupo Mútua. 
Na esteira da tradição de intercooperação que mantemos com 
vários parceiros, não pudemos deixar de participar e apoiar o 
Seminário "Se «Navegar é Preciso», Quanto Impede Mais Na-
vegarmos?", organizado por um dos nossos parceiros da área 
da comunicação, o Jornal Economia do Mar, um Seminário 
sobre a náutica de recreio e marítimo-turística, que também 
contou com a participação de Pedro Bacalhau, operador da 
marítimo-turística e também dirigente da Mútua no Conselho 
Regional do Algarve. 
Como tem sido também tradição, o Coro Grupo Mútua foi tam-
bém mobilizado para participar na Feira, animando o stand no 
primeiro dia aberto ao público. 
Deixamos aqui os Parabéns à organização do evento, e um 
especial agradecimento ao Sr. Miguel Anjos, principal interlo-
cutor de todas as horas, extensível a toda a equipa de trabalho 
que durante os 5 dias da Feira contribuiu para o seu sucesso.
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O Clube de Oficiais da Marinha Mercante realizou no primeiro 
fim-de-semana de Maio mais um dos seus seminários técnicos 
inserido no programa anual de actividades. 
O tema abordado foi inteiramente dedicado às Pescas com um 
quadro histórico que permitiu trabalhar nas principais variá-
veis que potencialmente condicionarão os futuros cenários da 
indústria. 
Foram apresentados dados relativos ao início do séc. XX onde 
ficou bem ilustrado como a alteração tecnológica dos equipa-
mentos – introdução de navios com propulsão a motor – per-
mitiu a demanda de novos pesqueiros em novas geografias e 
a exploração de novas espécies marinhas.
Ana Maria Lopes referiu ainda o grande desenvolvimento so-
cial e económico que as comunidades locais, em particular a 
ilhavense, sentiu durante o período de construção de novas 
unidades e sua subsequente exploração durante os finais dos 
anos 30 e na década de 40 o que proporcionou um ciclo de 
grande valor acrescentado para a economia no seu todo.
Do lado dos industriais da pesca a questão fundamental 
prende-se com a importância que esta actividade representa, 
ainda hoje, quer a nível de emprego, quer a nível de valor 
acrescentado dentro das actividades ligadas ao mar e que não 
recebe, na mesma proporção, a devida importância ao nível 
do reconhecimento público, nem ao nível das políticas que os 
sucessivos governantes escasseiam em implementar.
O foco nas actividades emergentes dentro da economia azul 
tem desviado significativos recursos sem os desejados resul-
tados quer por falta de visão de médio e longo prazo, quer 
pela qualidade dos projectos aprovados.
Assim, em 2017, a Europeche, que agrupa o sector pesqueiro 
europeu veio alertar para a baixa realização na utilização dos 
fundos EMFF quando estamos praticamente a 3 anos de termi-
nar o programa estrutural da Política de Pesca Comum.
Já uma vertente que tem apresentado resultados positivos 
tem que ver com as melhorias registadas ao nível dos stocks, 
fruto de introdução de melhores práticas que visam a susten-
tabilidade dos recursos.
No final da sua apresentação, Pedro Jorge Silva, identificou os 
principais problemas que o sector ainda hoje enfrenta, e que 
não se vislumbram no horizonte as respostas adequadas para 
as combater, tais como a organização das estruturas e orga-

nismos nacionais pouco adequadas ao sector; a pesca ilegal; 
a escravatura de mão-de-obra em algumas regiões do mundo 
que compromete as importações europeias; o lixo marinho 
com origem em terra; os perigos para a saúde pública resul-
tante do excessivo uso de químicos nas quintas piscícolas.
O estudo desta temática é demasiado complexo pelo que re-
quer as contribuições de diversas disciplinas para um enqua-
dramento científico suportado por dados e modelos de aná-
lise que expliquem a evolução mais desejável dos recursos 
marinhos. Estamos perante um ecossistema, relembra Carlos 
Sousa Reis, que além de dinâmico no seu interior, está em 
interacção com os outros ecossistemas adjacentes, daí a mul-
tiplicidade de acções e reacções que dele resultam.
Sabendo que 95% das capturas mundiais são feitas nos 64 
maiores ecossistemas marinhos compreendemos a vital im-
portância que a pesca, a poluição, a destruição mecânica de 
habitats, a introdução de novas espécies e as alterações cli-
máticas, entre outras, têm para a compreensão global da evo-
lução dos mesmos.
Não basta centrar o foco numa ou em duas variáveis e tentar 
obter respostas directas para que o problema se resolva. Esta 
abordagem está bem ilustrada nas diversas agências das Na-
ções Unidas e nos múltiplos institutos financeiros que estão 
dedicados a uma ou outra questão e se esquecem da bondade 
da abordagem colaborativa.
Neste caso particular, Portugal enfrenta um enorme desafio 
quando potencialmente, ficará com uma área de 4 milhões 
de km2 decorrentes da extensão da plataforma continental e 
com todas as novas questões que surgirão a somar às actuais.
Será que Portugal terá a capacidade operacional para 
avaliar e definir as prioridades de actuação numa zona 
com esta dimensão e com múltiplos enquadramentos? 
Esta é uma pergunta que o leitor poderá colocar no seu 
pensamento com toda a legitimidade.
Só por si a fileira das pescas é muito complexa quando 
introduzimos as infraestruturas, os factores de produ-
ção e a investigação para que se deixe desviar a aten-
ção para outros temas conexos quando sabemos que 
a pesca continua a proporcionar uma importante fonte 
de proteína animal à humanidade. Assim, devemos jo-
gar com a inovação aproveitando os bons exemplos da 
aplicação tecnológica e trabalhar em rede colaborativa 
sob melhores regras de governação e, com um olhar no 
passado saber recolher a experiência daqueles que ti-
nham o conhecimento do mar na palma da mão para 
com optimismo enfrentar o futuro das pescas afirmando 
que o peixe tem futuro.

O Seminário, organizado pelo Clube de Oficiais da Ma-
rinha Mercante, contou com a presença de Ana Maria 
Lopes, escritora e consultora; Pedro Jorge, Presidente 
da ADAPI – Associação de Armadores da Pesca Indus-
trial; Carlos Sousa Reis, biólogo, investigador e docente; 
e contou com Álvaro Garrido, docente da FEUC, investi-
gador e consultor do MMI, na qualidade de moderador. A 
Mútua dos Pescadores marcou presença na iniciativa, re-
presentada por Jerónimo Viana, membro do Conselho de 
Administração, e vem uma vez mais saudar o COMM por 
esta realização, e pela pertinência, não apenas do tema 
escolhido, mas também pela forma acutilante como foi 
abordado, como fica refletido neste artigo que em boa 
hora se disponibilizaram a partilhar connosco. Uma vez 
mais o nosso obrigado. 

Pescas - que rumos ao futuro?
João da Costa Tavares

Direção do Clube de Oficiais da Marinha Mercante
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NOVO PILOTO AUTOMATICO FURUNO,  NAVPILOT-300

A maneira mais fixe de 
conduzir a sua embarcação!
A Furuno lança o seu 
novo Sistema de Piloto 
Automático, o modelo 
NAVpilot-300 com os 
softwares únicos de di-
reção “Gesture Control-
ler “, “Fantum Feedba-
ck™” e sistema de auto 
aprendizagem. Tudo 
isto proporcionará um 
novo e simplificado ní-
vel de navegação  e paz 
de espírito! Cada vez 
que o barco vai para o mar, o software aprende sobre as con-
dições do mar e calcula automaticamente os melhores ajustes 
para uma navegação suave.
O “Gesture Controller” é uma 
maneira única e revolucionária 
de dirigir o barco remotamen-
te. Utilizando sinais Bluetooth, 
é possível controlar o Piloto Au-
tomático a partir de qualquer 
lugar do barco num raio de 10 
metros.
Basta premir e manter o botão, 
apontando para a direção dese-
jada e libertar para permitir que 
o Piloto automático redireccione 
o barco e este imediatamente o acompanhará sem demoras!
O software do  NAVpilot  “Fantum Feedback”, abre caminho 
para uma instalação simplificada, além de oferecer um melhor 
controlo de navegação. Com o “Fantum Feedback”, a instala-
ção de fora de borda do NAVpilot já não requer a utilização de 
uma unidade física de leme. 
O NAVpilot-300 inclui os modos SAFE HELM e POWER ASSIST. 
O SAFE HELM alterna temporariamente o NAVpilot para nave-
gação manual por um intervalo de tempo específico. O POWER 
ASSIST reduz a complexidade e os custos do sistema de dire-
ção enquanto aumenta a economia de combustível. Adicional-
mente, o NAVpilot-300 possui a função exclusiva SABIKI™. O 
modo SABIKI™ permite que o piloto automático tome controlo 
enquanto andar à deriva, para que possa concentrar-se em 
pescar em vez de navegar. Movendo-se  num ritmo lento, o 
modo SABIKI™ é exclusivo para a pesca “Sabiki”,  “Jigging” e 
pesca de fundo. O modo SABIKI™ só está disponível em em-
barcações com motores fora de borda.
Estão disponíveis vários modos de apresentação no NAV-
pilot-300, que permitem obter todos os dados necessários, 
graças a um menu intuitivo e gráficos digitais e analógicos. 
O NAVpilot-300 também possui exibição gráfica dia/noite, 
permitindo uma visibilidade perfeita, independentemente da 
hora.
O software dos Multifunções Furuno, NAVNET TZtouch2 v6.1 
ou posterior, permite o controlo total do NAVpilot-300. O uti-
lizador poderá alterar os modos ou ajustar a rota e para além 
disso também poderá alterar as configurações de instalação, 
parâmetros de funções e os modos de utilização Fish Hunter™. 
Com os NAVNET TZtouch2 MDFs (TZTL12F/15F e TZT2BB) 
como unidades de controlo primárias, o utilizador pode ter o 
controlo total do piloto automático. 

PUB

AÇORES

Convenção Coletiva 
de Trabalho na Pesca
No dia 12 de abril foi assinada a Convenção Coletiva de 
Trabalho na Pesca entre a Direcção Regional das Pescas, 
a Federação das Pescas dos Açores, o Sindicato Livre dos 
Pescadores, Marítimos e Profissionais Afins dos Açores, e o 
Sindicato dos Pescadores da Ilha Terceira.
Os pescadores valorizam o facto de terem a garantia de uma 
verba mínima caso trabalhem as 160 horas mensais, e entre os 
armadores as opiniões dividem-se. Uns estão satisfeitos porque 
se evita que “os pescadores saltem de um barco para outro 
de qualquer forma”. Outros entendem não ter condições para 
garantir um ordenado mínimo de 600 euros a cada homem.
Luís Rodrigues, Diretor Regional das Pescas, defende que o 
tempo e a prática permitirão ajustar os contratos individuais 
de trabalho à realidade de cada barco, de cada porto e de 
cada ilha, dado que “existem realidades completamente dis-
tintas, existem muitos pescadores que embora sejam profis-
sionais da pesca têm outras formas de rendimento, existem 
pescadores que se dedicam à pesca de uma forma mais sa-
zonal e existem outros que vão todos os dias ao mar”.
Todas as partes envolvidas neste processo estão conscientes 
das dificuldades inerentes à aplicabilidade desta convenção, 
no entanto todos consideram ser um passo fundamental para 
o combate à precariedade nas pescas dos Açores e um meio 
fundamental para a dignificação e valorização das profissões 
ligadas ao sector das pescas naquela região autónoma.
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Novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados Pessoais

Desde 25 de maio que estão em vigor novas regras de pro-
teção de dados pessoais, com a entrada em vigor na União 
Europeia do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Os titulares dos dados passam a ter um maior controlo sobre 
os seus dados pessoais e são reforçadas as condições de se-
gurança do seu tratamento. Em cada operação de tratamento 
de dados, o titular deve ser informado, de forma clara e com-
preensível, sobre os seus direitos, quem efetua o tratamento, 
quais os dados, com que finalidade e fundamento, e qual o 
prazo de conservação. 
Nos casos em que é necessário o consentimento, por exemplo, 
para ações de marketing direto, o mesmo deve ser dado de 
forma expressa, específica e inequívoca. 
Para as organizações o novo regulamento altera o paradigma 
da proteção de dados pessoais, que passa de uma lógica de 
controlo prévio por parte da entidade de regulação (Comissão 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais) e sem grande inter-
venção das mesmas, para uma lógica de auto-regulação. Ou 
seja, a proteção dos dados pessoais passa a ser uma preo-
cupação organizacional, desde a conceção e desenvolvimento 
dos produtos e serviços, até à gestão da relação contratual 
com clientes e deve ser uma proteção por defeito, com a im-
plementação dos procedimentos e medidas que assegurem 
que, por defeito, apenas sejam recolhidos e tratados os dados 
estritamente necessários para cada fim.
O Grupo Mútua está a implementar as medidas necessárias 
para cumprir o RGPD.

Direitos do titular dos dados:
• Ser informado, de forma clara e compreensível (artigos 12º a 

14º do RGPD)
• Aceder aos seus dados pessoais (artigo 15º do RGPD)
• Pedir a retificação de dados pessoais inexatos (artigo 16º do 

RGPD)
• Direito ao apagamento dos dados ou a “ser esquecido” (artigo 

17º do RGPD)
• Direito de oposição e limitação do tratamento (artigos 21º e 18º 

do RGPD)
• Dar consentimento ao tratamento dos dados, quando necessário 

(artigos 4º n.º 11 e 7º do RGPD)
• Ser notificado em caso de violação dos dados, por quebra de 

segurança (artigos 33º e 34º do RGPD)
• Pedir a portabilidade dos dados (artigo 20º do RGPD)

Carla Espada

Dia do Pescador!

No dia 31 de maio as comunidades piscatórias por toda 
a costa celebraram o Dia do Pescador. Um dia de festa e 
de consagração de uma das mais arriscadas profissões 
do mundo, e para quem a faz, apaixonante! O mar, ou-
vimos tantas vezes, é liberdade, liberdade de ser e de 
fazer. A Mútua nasceu na pesca e quer continuar a ser 
o seu porto seguro, por isso acompanhamos de diversas 
formas estas comemorações, quer apoiando diretamen-
te as Associações na realização das suas iniciativas, quer 
marcando presença nas mesmas. Destacamos a nossa 
presença em Sesimbra, onde o Presidente da Mútua, 
Jerónimo Teixeira, acompanhou parte das cerimónias 
comemorativas com o Presidente da Câmara e diversas 
organizações e autoridades do sector: distinção de in-
dividualidades da comunidade piscatória, apresentação 
do projeto da Escola Michel Giacometti – Construção de 
Réplica de Canoa Sardinheira e a colocação de Coroa de 
Flores no Monumento aos Pescadores. O Dia terminou 
com a inauguração da exposição de pintura de Stella Ma-
ris na Fortaleza de Santiago, que contou com o apoio da 
embaixada da Argentina e da Mútua. “Os Antigos Pesca-
dores de Sesimbra: Pescadores de Ontem, de Hoje e de 
Sempre”, é um retrato da vida da comunidade piscatória 
de Sesimbra entre os anos 30 e 60 do século XX, a par-
tir de fotografias dos arquivos Municipais de Sesimbra e 
Lisboa (aqui usando o espólio de Artur Pastor). O Coro 
Grupo Mútua marcou presença no evento, completando 
os quadros com as “paisagens sonoras” de várias partes 
do País.
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A tividade Seguradora

Novo formato da Participação 
de Acidentes de Trabalho
Com a publicação da Portaria 14/2018, no passado dia 11 de janeiro, ficou 
assim completo o quadro legislativo que enquadra a Participação Eletrónica 
de Acidentes de Trabalho (PAT)

Para além da própria LAT (Lei de Acidentes de Trabalho) havia 
sido previamente  publicado o DL 106/2017, em 29 agosto 
que “regula a recolha, publicação e divulgação da infor-
mação estatística oficial sobre acidentes de trabalho” e 
determina que “o empregador ou o trabalhador indepen-
dente sinistrado deve, na participação de acidente de 
trabalho ao segurador, utilizar o modelo aprovado para 
o efeito.”

A participação de acidente de trabalho é obrigatória e 
deve ser efetuada por meio informático no prazo de 24 
horas a partir da data do conhecimento do acidente pelo 
empregador, para a respetiva seguradora, constituindo con-
traordenação grave o não cumprimento desta obrigação. 

A obrigatoriedade de envio informático aplica-se a todas as 
empresas à exceção de microempresa (empresas com menos 

de 10 trabalhadores), trabalhador independente e trabalha-
dor do serviço doméstico. Estes podem enviar à seguradora 
a participação em suporte papel, no seu novo modelo. No 
entanto, caso prefiram, podem e devem fazê-lo eletronica-
mente.

A participação eletrónica é certamente uma mais valia para to-
dos os intervenientes neste processo e vem seguramente criar 
melhores condições para a adoção de medidas de prevenção e 
proteção dos acidentes de trabalho. 

A participação eletrónica poderá ser feita a partir do sítio 
da Mútua dos Pescadores em www.mutuapescadores.pt 
ou no sítio da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) 
em https://pat.apseguradores.pt/. 
Disponibilizamos também o modelo em formato papel nos 
nossos balcões.

José Bebiano
Chefe dos Serviços Técnicos da Mútua dos Pescadores

Pela nossa parte, os serviços centrais e toda a rede de balcões do Grupo Mútua, bem como os nossos colaboradores, estão 
disponíveis para qualquer esclarecimento ou apoio na concretização da participação de acidente. 
Tendo em consideração tratar-se de um instrumento recente é natural que na participação venham a ser incorporadas 
melhorias tendentes a colmatar algumas insuficiências encontradas neste processo. Neste contexto tudo faremos para 
contribuir para estas melhorias tendo em conta as especificidades da atividade da pesca, atividade principal da nossa 
intervenção, e de maior risco também. 
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A tividade Seguradora

Escola de Seguros

Breve resenha histórica
Embora haja relatos sobre a existência de formas embrionárias 
anteriores, os seguros, com os contornos próximos dos que hoje 
conhecemos - embora ainda não completamente separados do 
comércio e da banca - tiveram origem no final da Idade Média, 
com o desenvolvimento do comércio. 
Os ramos Marítimo, Incêndio e Vida, foram os primeiros a ganhar 
projeção.
Em 1529 foi criado em Portugal o cargo de Escrivão dos Seguros 
e consequentemente a Casa dos Seguros, fatos que atestam a 
importância crescente desta atividade, também no nosso País.
Em 1552 é publicado, divulgado e amplamente apreciado, em 
várias cidades europeias, o “Tratado dos Seguros e Promessas 
dos Mercadores”, obra pioneira na matéria e escrita pelo jurista 
português Pedro de Santarém. 
Nessa época, ainda não existiam companhias de seguros. Esta 
atividade era praticada individualmente pelos mercadores.
Do café londrino de Edward Lloyd – que servia, nos finais do sé-
culo XVII, de ponto de encontro para o negócio de seguros, veio 
a surgir a primeira bolsa de seguradores – Lloyd’s -, igualmente o 
primeiro boletim – Lloyd´s News – e seguidamente, em 1720, os 
primeiros seguradores – a Royal Exchange Assurance e a London 
Assurance.
Entre nós, o primeiro segurador, designado por Companhia Per-
manente de Seguros, em Lisboa, com um fundo social de 60 
contos de réis, fundou-se em 1791.
A atividade seguradora teve um grande incremento a nível mun-
dial durante os séculos XIX e XX (período em que floresceram 
também as mútuas de seguros, nomeadamente a Mútua dos 
Pescadores, fundada em 1942), por força do acentuado desen-
volvimento económico e social, constituindo hoje um dos setores 
mais robustos e dinâmicos nalguns países como Estados Unidos, 
Japão, China, Reino Unido, França ou Alemanha.1

Os seguros na gestão de riscos
Uma correta política de gestão de riscos - que deve envolver o 
segurado, o segurador e outros especialistas – inclui, sucinta-
mente, as componentes avaliação, prevenção, retenção, trans-
ferência e controlo.

Interesse económico e social do seguro
O seguro promove o bem-estar dos cidadãos ao acautelar a 
reparação dos danos corporais e materiais, respondendo igual-
mente pelos prejuízos causados a terceiros e constituindo tam-
bém excelente opção (pela segurança, rentabilidade, e alguns 
benefícios fiscais) de investimento das poupanças. 
Nos chamados riscos de massa – casos do Automóvel e Aciden-
tes de Trabalho -, é o próprio Estado, que visando proteger a 
sociedade no seu todo, torna obrigatória a subscrição dos res-
petivos seguros.

Outro aspeto que merece realce é o fato da própria dinâmica do 
setor impor uma atenção particular às medidas de segurança, 
em diversas áreas da atividade humana, contribuindo, por essa 
via, para a redução da sinistralidade.
É inegável por tudo isso que o seguro se tornou numa peça rele-
vante do equilíbrio social.
A solvência das empresas e outras instituições é também ga-
rantida, através dos contratos de seguro. Libertados dos riscos 
aleatórios, os agentes económicos podem, assim, concentrar-se 
no objeto específico da sua atividade.
Através dos seguros de crédito, promovem-se as exportações e 
as importações.
Por seu turno, os seguradores, enquanto aforradores de pou-
panças, gerem grandes somas, que os dotam de uma enorme 
capacidade de investimento.     
Tais razões justificam que o seguro seja considerado atualmen-
te como um dos mais importantes motores do desenvolvimento 
económico. 

A atividade seguradora em Portugal
Existem 73 seguradores (mais 550 companhias estrangeiras 
autorizadas a operar em LPS-Livre Prestação de Serviços), 10 
sociedades gestoras de fundos de pensões, 20.236 mediadores 
de seguros e resseguros (mais 6.320 mediadores estrangeiros a 
operar em LPS).

Entidades mais importantes do setor
• Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 
• Associação Portuguesa de Seguradores (APS) 

Legislação principal
• Código Comercial
• Código Civil
• Lei da Transparência Seguradora e disposições relativas ao re-
gime jurídico do contrato de seguro - Dec.-Lei nº. 176/95, de 26 
de julho
• Regime Jurídico do Contrato de Seguro - Dec.-Lei nº. 72/2008, 
de 16 de abril
• Regime Jurídico de Acesso e de Exercício da Atividade Segura-
dora e Resseguradora- Dec.-Lei nº. 147/2015, de 9 de setembro.
• Lei de Acesso e Exercício da Mediação de Seguros e de Res-
seguros- Dec.-Lei nº. 144/2006, de 31 de julho, regulamentado 
pela Norma 17/2006-R, de 29 de dezembro (que vai ser subs-
tituída a partir de 1.10.2018 pelo dec.-lei que transpõe para o 
direito português a nova diretiva de distribuição de seguros).   

1. Sobre a implementação da atividade a nível global ver por exemplo: http://riscosegurobra-
sil.com/materia/brasil-fecha-2016-como-15-maior-mercado-de-seguros/#ad-image-2 ou http://
institute.swissre.com/research/library/Global_insurance_review_2017.html (em inglês)

Fonte: Noções Gerais de Seguros – Manual de Formação da Mútua dos Pescadores

Na página 351 do romance “O Pianista de Hotel”, de Rodrigues Guedes de Carvalho, da editora D. 
Quixote, o narrador considera de pouca exigência a atividade seguradora.
À medida que vamos avançando no tema, embora de forma muito aligeirada, percebemos que não é 
bem assim… Depois de uma primeira fase em que aflorámos os conceitos mais importantes, fazemos 
agora um breve enquadramento histórico e estado da arte da atividade em Portugal (seguradoras 
existentes, organismos, legislação)



PESCADORES! PROTEJAM AS VOSSAS EMBARCAÇÕES! 
QUATRO SOLUÇÕES DA CAMPANHA MARÍTIMO-PESCA

OPÇÕES GARANTIAS PASSÍVEIS DE SUBSCRIÇÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL
+ 

DANOS PRÓPRIOS

 RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)

 PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

 AVARIA GROSSA (OU COMUM)

 GASTOS DE SALVAMENTO

 ENCALHE, SUBMERSÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO, ABALROAMENTO

 COLISÃO COM OBJETOS FIXOS/FLUTUANTES

 MAU TEMPO

 REBOQUES

 ESTALEIROS - ACIDENTES, INCÊNDIO, EXPLOSÃO

 ESTALEIROS - MAU TEMPO

 ESTALEIROS - FENÓMENOS DA NATUREZA

RESPONSABILIDADE CIVIL
+ 

PERDA TOTAL

 RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)

 PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

RESPONSABILIDADE CIVIL  RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)

PERDA TOTAL  PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

SABIA QUE...
1- Na primeira solução (RC+DP) é possível ainda subscrever coberturas facultativas, tais como Lucros Cessantes e P&I 
(Proteção e Indemnização).
2- Avaria Grossa (ou Comum): garantia que, em caso de iminência de naufrágio, se destina a indemnizar o valor da 
carga voluntariamente alijada, quando o navio e a carga transportada pertencerem a diferentes proprietários.
3- Em caso de sinistro, a indemnização tem sempre como base o valor seguro declarado pelo tomador. 
Por exemplo, no caso de uma embarcação apenas segura por € 50.000,00, mas cujo valor real é de € 100.000,00 (ou 
seja, o tomador só transferiu para o segurador metade do valor da embarcação):

a) Havendo perda total da embarcação, o segurador indemniza, portanto, apenas € 50.000,00. 
b) Havendo perdas parciais, por exemplo, no montante de 20.000,00 aplica-se a regra proporcional, que nesta caso, 
daria lugar a uma indemnização de somente € 10.000,00.

Não corra riscos e faça o seguro pelo valor real da embarcação!
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A pesca tem riscos que, por não serem de seguro 
obrigatório, nem sempre acautelamos.
A Mútua alerta e disponibiliza soluções
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EFICA (European Fishing Vessel Insurance Companies Asso-
ciation), vai realizar em 14 de Junho a sua conferência anual 
nos Açores, na cidade de Ponta Delgada.
Esta Organização que associa Seguradoras, Companhias de 
P&I, Brokers, empresas de  Peritagem Marítima e Advogados 
europeus, especializados nos seguros de barcos de pesca, foi 
fundada em 1992 em Roterdão.
A Mútua dos Pescadores, que é um dos seus fundadores e que 
atualmente ocupa a presidência desta Associação europeia, 
escolheu a cidade de Ponta Delgada para a realização da sua 
reunião anual.
A EFICA que tem como principais objetivos a partilha de expe-
riências, dados e conhecimento, é acima de tudo um foro onde 
é possível analisar a realidade multifacetada e os diferentes 
desafios que se colocam à indústria da pesca em geral e à 
gestão dos seguros da importante atividade da pesca em par-
ticular, com enfâse para a análise dos riscos, a melhor forma 
de os monitorar e minimizar.

Mútua é a entidade anfitriã da Conferência 
anual da EFICA em Ponta Delgada
Joaquim Simplício, Diretor Geral Adjunto da Mútua dos Pescadores

Desde a sua elevação a cidade, em 1546, Ponta Delgada tem 
registado um percurso ascendente, nos contextos económico, 
social e cultural, nos Açores e no País. 
Ponta Delgada é o maior e mais populoso concelho dos Açores, 
com cerca de 70 mil habitantes, e a sua densidade populacional, 
residente e pendular, está associada a uma elevada concentra-
ção económica.
A cidade é um centro de serviços, mas todo o concelho, no total 
das suas 24 freguesias, agrega as principais e mais relevantes 
atividades económicas da ilha de São Miguel e da Região Autó-
noma dos Açores.
Em 2018, no todo dos 308 municípios portugueses, Ponta Delga-
da entrou no Top 25 do ranking City Branding, da Bloom Consul-
ting, das melhores cidades para viver, visitar e investir.
No topo da tabela nos Açores, desde que o estudo da consulto-
ra é realizado em Portugal, Ponta Delgada é a 15ª cidade mais 
visitada no país e está entre as mais procuradas pela sua gas-
tronomia.
Com a maior parte das unidades açorianas de alojamento turís-
tico, Ponta Delgada é a principal porta de entrada nos Açores, 
dispondo de um aeroporto internacional, um porto comercial, um 
cais de cruzeiros e uma marina.
Ponta Delgada não é apenas a principal gateway dos Açores. É 
uma cidade feita de gentes hospitaleiras que acolhem o visitante 

da mesma forma que gostariam de ser acolhidos fora do muni-
cípio.
É um concelho atlântico que agrega o melhor de dois mundos – a 
natureza e a modernidade.
Além de um património natural de reconhecida beleza, que tem 
nas Sete Cidades o maior cartaz turístico dos Açores, o concelho 
apresenta uma costa de praias, também favorável aos desportos 
náuticos, do windsurf ao mergulho, sendo ainda um importante 
ponto de observação de cetáceos. 
Ponta Delgada respira o cosmopolitismo de cidade marcada pela 
emigração, em especial para a América do Norte, durante o sé-
culo XX, como atual centro recetor de novas nacionalidades. 
Apesar disto, Ponta Delgada preserva as suas tradições popula-
res e marcadamente religiosas, como sejam as Festas do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, em maio, e as Grandes Festas do Di-
vino Espírito Santo do Concelho, em julho.
Ao mesmo tempo, o seu património arquitetónico civil, militar e 
religioso reflete uma vivência intimamente associada aos prin-
cipais marcos da história nacional e europeia dos últimos cinco 
séculos.
Situada em pleno Atlântico, a meio caminho entre a Europa e 
a América, a localização estratégica de Ponta Delgada torna-a 
num centro de mundividências, caracterizado por uma sociedade 
aberta à inovação e ao mundo.

Ponta Delgada, uma cidade aberta

A Conferência que este ano se vai realizar em Ponta Delga-
da, revelando o reconhecimento da importância da pesca em 
Portugal e particularmente da posição geográfica e as condi-
ções que o arquipélago dos Açores possui no desenvolvimento 
da atividade piscatória, vai prosseguir a análise de questões 
abordadas na Conferência de 2017 realizada em Sommaroy 
na Noruega, designadamente o papel importante que a pre-
venção e a segurança têm para a exploração equilibrada dos 
agentes do setor.

PUB

José Manuel Bolieiro, Presidente da C.M. de Ponta Delgada
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M útua - Ação Cooperativa

Relatório de gestão e contas – ano de 2017
Um Ano Extraordinário
O Resultado Líquido apurado nas contas de 2017 foi positivo 
em 1 098 559€ após impostos.
Este valor é extraordinário, não recorrente e reflecte a contri-
buição positiva de 641 956€ que adveio da dissolução e en-
cerramento das participadas Ariarte – Exportação, Importação 
e Comercialização, Lda e Consulinter – Sociedade de Gestão 
e Estudos de Investimento, S.A., com a liquidação dos seus 
valores em débito e consequente libertação das perdas por 
imparidade criadas. Destacamos assim que o Resultado Líqui-
do de 2017 não ajustado por este efeito extraordinário seria 
de 456 603€.
O Capital Próprio aumentou 16,8% para um valor total de 10 
401 469€ devido essencialmente aos seguintes fatores:
• Aumento do Capital Social, resultante do acréscimo do Fun-
do Mutualista que ascende a 45 058€ a 31.12.2017;
• Acréscimo nas Reservas de Reavaliação, resultante dos ajus-
tamentos positivos de justo valor dos ativos (Títulos e Imóveis);
• Aumento na Reserva por impostos diferidos, resultante do 
aumento dos passivos por impostos diferidos relativos à reser-
va de reavaliação de títulos e imóveis de uso próprio; 
• Aumento nas Outras Reservas e nos Resultados Transita-
dos decorrentes, entre outros, da aplicação dos resultados do 
exercício anterior;
• Resultado do próprio exercício (1 098 559€).
Na atividade corrente destacamos a manutenção do valor 
dos prémios após um crescimento significativo em 2016.
Em termos de Custos com sinistros registámos um desagra-
vamento (-6,5%) após resseguro. No direto, isto é, antes do 
resseguro, o desagravamento foi de 11% sentido em todos os 
ramos. 
O índice de sinistralidade global tem uma redução de 82% 
para 73% em 2017.
O valor de Produção de Seguro Direto foi de 8 513 705€.
Note-se que em 2016 apresentámos um crescimento de pro-
dução na ordem dos 9,8% em relação a 2015 onde se desta-
caram os Acidentes de Trabalho devido ao bom desempenho 
da frota da sardinha e, nas Outras atividades Não Pesca pela 
captação de novo negócio. 
Em 2017 conseguimos manter os valores de produção de 2016 
com algumas alterações onde se destacam o decréscimo nos 
Acidentes de Trabalho e o crescimento significativo nos Aci-
dentes Pessoais e Marítimo.
Em Acidentes de Trabalho o decréscimo registou-se nas 
Outras Atividades Não Pesca (-17,88%) em virtude da não 
renovação de alguns contratos face à elevada sinistralidade 
apresentada.
Na Pesca mantivemos os valores de prémios em relação a 
2016 (+0,51%).
Em contrapartida, nos Acidentes Pessoais, o crescimento é 
sentido em todas as linhas de negócio - Pesca (+0,42%), Náu-
tica de Recreio (+ 8,11%) e nas Outras Atividades (+13,56%).
No Ramo Marítimo houve acréscimo na Pesca (+2,42%) e 
na Náutica de Recreio/Marítimo Turística um crescimento de 
1,93%.
Houve uma ligeira alteração na estrutura da nossa carteira 
de prémios em relação a 2016 com uma diminuição do peso 
dos Acidentes de trabalho de 53% para 52% e aumento nos 
Acidentes Pessoais e Marítimo, de acordo com a estratégia que 
perseguimos.

Gráfico 1 – Estrutura da Carteira de Prémios - 2017

Analisando por vetor estratégico, mantemos a predominância 
na Pesca e nas atividades ligadas ao Mar com decréscimo no 
sector cooperativo e social. 

Gráfico 2 – Produção de 2017 por Vetor Estratégico
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Gráfico 1 – Produção de 2017 por Vetor Estratégico

Em termos de sinistralidade destacamos em 2017 um de-
créscimo na taxa de sinistralidade (Custos com Sinistros após 
imputação/Prémios Brutos Emitidos) relativamente a 2016, 
de 82% para 73%. Esse decréscimo foi sentido em todos os 
ramos sem exceção. 
Registámos 3 acidentes mortais que atingiram os ramos de 
Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais, mais 1 acidente 
mortal na área de marítimo-turística.
Em Marítimo registámos 3 sinistros com muito impacto, dos 
quais uma perda total, uma submersão e um Encalhe, que 
atingiram o valor global de 703 213€.
Este movimento de descida é sentido desde 2015 o que é 
bastante positivo.

Taxa de Sinistralidade Global

Na área Financeira mantivemos a nossa política de investimen-
tos, definida com critérios de prudência na selecção dos activos.

Sara Domingues
Diretora Financeira e de Resseguro



A nossa carteira de ativos financeiros de 30 644 890€ é es-
sencialmente constituída por Obrigações (de Dívida Pública e 
Corporate) que representam cerca de 66% do valor global e 
por Imóveis 25%.
Mantemos uma atenção particular à liquidez (saldos de depó-
sitos à ordem, caixa e depósitos a prazo) que representam 3% 
do valor total.
Nas Despesas Gerais apresentamos um acréscimo de cerca 
de 0,5% em relação a 2016.
Iremos manter a nossa política de controlo de custos em 2018. 
Na área não técnica, destacamos uma melhoria continuada 
nas cobranças (contas a receber por operações de seguro direc-
to) que se traduziu numa redução no “Ajustamento de recibos 
por cobrar “ em 169 757€.

OUTROS FACTOS RELEVANTES

Ainda em 2017, a Mútua passou a deter 100% da sua par-
ticipada Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Lda. De acor-
do com as disposições legais, será efetuado com referência a 
31.12.2017, o Balanço Consolidado Mútua/Ponto Seguro.
Na vertente comercial e de acordo com a estratégia definida, 
o sector da pesca, continuou a ter um foco central na atividade 
comercial da Mútua dos Pescadores.
Destacamos o lançamento de uma campanha no último trimes-
tre de 2017, para dinamização do produto de Marítimo-Cascos.
A nível operacional e a fim de dar uma melhor resposta 
aos nossos associados destacamos o processo de implemen-
tação da participação eletrónica de sinistros de Acidentes de 
Trabalho, assim como a revisão dos protocolos respeitantes a 
prestação de serviços clínicos.
Celebrámos os 75 anos de vida e sendo uma organização po-
linucleada no território nacional, o aniversário foi celebrado em 
todas as suas zonas de influência – Açores (Horta); Centro (Pe-
niche, associando-se aqui às celebrações do Dia Internacional 
das Cooperativas); Algarve (Portimão); Madeira (Funchal); Sul 
(Sesimbra), culminando no Norte (Vila do Conde, associando as 
celebrações também à realização das Jornadas do Grupo Mútua).
Para além das sessões de aniversário que contaram com a pre-
sença dos Grupos Parlamentares, dos Governos Regionais, elei-
tos autárquicos, Administração pública, central, regional e local, 
bem como de várias entidades do setor público e privado, do 
setor cooperativo e social, a Mútua produziu um filme institu-
cional assinalando a efeméride, que acompanhou as várias ses-
sões públicas, apresentando a sua história até aos dias de hoje, 
espelhando a diversidade regional, de setores estratégicos e 
comunidades onde intervém.
E, com uma visão prospetiva a Mútua procedeu à elabora-
ção de um orçamento plurianual onde reflete a estratégia 
definida pelo Conselho de Administração, prevendo-se o de-
senvolvimento da empresa num horizonte de três anos, no-
meadamente:
• O crescimento dos prémios, ao longo dos três próximos 
anos, com a particularidade de se ambicionar a redistribuição 
do peso de cada ramo em cumprimento dos objetivos estraté-
gicos estabelecidos: “crescimento dos prémios e recomposição 
da carteira de prémios” e “promover a satisfação e retenção de 
clientes”;
• O aumento do resultado líquido respetivo e o aumento 
dos capitais próprios ao longo dos três anos, em cumprimento 
do objetivo estratégico: “reforçar os capitais da cooperativa e 
atingir adequada rentabilidade dos capitais próprios”;
• A melhoria dos níveis de solvência da cooperativa, em 
cumprimento do objetivo estratégico atrás mencionado, a que 
acresce o objetivo estratégico de “cumprimento das obrigações 
legais e regulamentares”.
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AE – Acordo de Empresa

Jerónimo Teixeira
Presidente do Conselho de Administração

No Boletim de Trabalho 
e Emprego (BTE), nº 
18 de 15/05/2018, foi 
publicado o Acordo de 
Empresa (AE) entre a 
Mútua dos Pescadores 
e o Sindicato Nacional 
dos Profissionais de 
Seguros e Afins (SI-
NAPSA), que é a 1ª 
convenção de trabalho 
negociada pela Mútua 
e que vem substituir o 
Contrato Colectivo de 
Trabalho (CCT), publi-
cado no BTE 1º série 
nº 32 de 29/08/2008.
A Mútua, de acordo com a vontade da totalidade dos 
seus Trabalhadores, sempre respeitou o CCT de 2008 
e, ao longo deste período de tempo decorrido até ago-
ra, fez diversas actualizações das condições pecuniá-
rias.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) de que 
a Mútua é associada, há anos mudou os seus estatu-
tos e passou de Associação Patronal, com poder para 
negociar convenções colectivas de trabalho, para As-
sociação Empresarial, deixando de ter consequente-
mente poder de negociar convenções de trabalho, o 
que levou a que cada seguradora ou grupos de segu-
radoras tenham passado a negociar directamente com 
os Sindicatos.
O Conselho de Administração da Mútua, respondendo 
a uma proposta do SINAPSA, considerou estarem reu-
nidas as condições para uma actualização das normas 
contratuais e da negociação realizada resultou, com 
muito equilíbrio, um conjunto de melhorias para os 
mais de 40 Trabalhadores da Mútua.
Como Cooperativa as relações de trabalho, na Mú-
tua, são pautadas por um grande respeito recíproco 
da Organização e dos Trabalhadores, muitos dos quais 
são também eles Cooperadores, sendo que pela últi-
ma revisão dos Estatutos da Mútua passaram a eleger 
directamente um seu representante (Marta Pita) para 
o Conselho Nacional, para além de vários ex-trabalha-
dores também terem sido eleitos para os diversos Ór-
gãos Sociais (Fernanda Lacerda - Conselho Fiscal, Rui 
Campos e José Castanheira - Comissão de Avaliação 
e Vencimentos, Jerónimo Teixeira - Conselho de Ad-
ministração, e ainda António Casmarrinha – Mesa da 
Assembleia Geral, que foi Gerente da Ponto Seguro).
Estamos certos que é com satisfação que, a partir de 
agora, a Mútua e os seus Trabalhadores partilham um 
novo instrumento que melhor regula as condições da 
prestação de trabalho.



Ser cooperador da Mútua é em primeiro lugar um com-
promisso com valores e princípios, com o projeto e a 
missão da Mútua dos Pescadores - Garantir a proteção dos 
danos das pessoas, suas responsabilidades e bens, em áreas 
em que o possa fazer duma forma especializada, através de 
contratos de seguro adequados, promovendo a mutualização 
dos riscos e o associativismo dos utentes de seguros, procu-
rando ser uma seguradora de referência.” (Manual de Acolhi-
mento da Mútua – Norma Interna 62, janeiro 2014)
É respeitar a sua história e das comunidades piscatórias 
que a Mútua serve há mais de 7 décadas, com as suas 
culturas específicas, e com quem se envolve de forma respon-
sável na resolução e sensibilização para os seus problemas. 
É ter o mesmo respeito por todas as novas atividades 
que a Mútua foi aprendendo a cuidar com o mesmo em-
penho e dedicação, desde a viragem do milénio, como 
as atividades marítimas de lazer e desporto, ou de outras 
atividades profissionais, como a marítimo-turística ou as 
escolas e clubes náuticos, mas também das organizações e 
atividades desenvolvidas pelos setores cooperativo e social. 
Segurança e Prevenção são palavras chave da nossa prática 
seguradora.

Ser cooperador da Mútua implica ser utente, isto é 
ter um seguro ativo, ou ser pessoa segura em apó-
lice ativa, em qualquer produto Mútua, e respeitar 
os Estatutos aprovados coletivamente. E implica por 
fim adquirir capital social: no mínimo 15,00 euros 
– pagos no ato de adesão ou no prazo de 5 anos. A 
adesão pode ser requerida em qualquer balcão do 
Grupo Mútua, e não existe mais quaisquer paga-
mentos adicionais.

Ser cooperador é ter também direitos e deveres as-
sociativos - participação na vida ativa da organização, 
participação nas Assembleias gerais, partilhando e refle-
tindo em conjunto. Elegendo também e sendo eleito para 
os Órgãos Sociais.

E finalmente usufruir de algumas vantagens proto-
coladas com várias entidades que podem ser con-
sultadas no nosso site oficial, e qualquer sugestão 
para a celebração de novos protocolos será bem 
acolhida e analisada pelos serviços. 

AINDA NÃO É NOSSO COOPERADOR??
SABE ONDE NOS ENCONTRAR!

Segurai-vos e tornai-vos cooperadores

 
da Mútua dos Pescadores, porque lar 

onde entra a Mútua não entra a desgraça!

Pés no Terreno 
João Delgado

Vice Presidente do Conselho de Adminstração

Tal como afirmado na última Marés o Pés no Terreno terá 
como um dos principais objetivos neste triénio, até ao fi-
nal do mandato (2020), fortalecer a cooperativa, tendo-
-se definido a ambiciosa meta de duplicar o número de 
cooperadores. A premissa com que partimos nesta nova 
etapa da campanha é inequívoca: “uma Cooperativa em 
que a sua relação económica não seja estabelecida com 
um número esmagador de Cooperadores, é outra coisa 
qualquer que não uma Cooperativa. Talvez uma estrutu-
ra a caminho de uma desvirtuação perigosa no que à sua 
identidade, valores e princípios diz respeito!”

Regresso aos Açores
Entre os dias 7 e 15 de maio, a Mútua esteve na Re-
gião Autónoma visitando as ilhas das Flores, S. Miguel, 
Terceira, Faial e Pico. Revisitámos algumas estruturas, 
por onde passámos em 2016, e estabeleceram-se no-
vos contactos com organizações onde nunca tínhamos 
estado.

Lançaram-se novos desafios, novas linhas de trabalho, 
novas possibilidades de parceria, reforçando a ligação da 
Mútua dos Pescadores aos Açores.
A Mútua dos Pescadores teve a possibilidade de aprofun-
dar conhecimentos e de perceber o quão as realidades 
são mutantes a cada dia que passa. Como tal, a acção 
desta Cooperativa de Seguros deve ser tão estreia quan-
to possível relativamente às comunidades, no sentido 
de adaptar as suas respostas às necessidades concretas 
que se alteram sempre.
Percebemos melhor a actualidade e o pulsar de uma re-
gião que tem o mar como a alma de um povo e como 
activo central na sua economia.
O "Pés no Terreno" irá continuar a sua caminhada rumo 
ao sul do país. Sines e a Costa Vicentina são as próximas 
paragens!
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O Porto de Pesca de Sesimbra é bastante relevante para a ati-
vidade da Docapesca, no que diz respeito ao volume e ao valor 
do pescado transacionado nas suas lotas.
Em 2017, esta lota representou 16.668 toneladas e 23.477 
m€, ou seja, cerca de 17% do volume e de 12% do valor 
total transacionado nas lotas do continente português. Foi 
em Sesimbra que se transacionou a maior quantidade de pes-
cado a nível nacional, sendo também a 2ª classificada no que 
diz respeito ao valor das transações.
No contexto do atual programa operacional Mar 2020, está 
previsto um investimento de cerca de 243.000€ na melho-
ria das infraestruturas de apoio à pesca no porto de pesca 
de Sesimbra, pois um dos objetivos estratégicos da empresa 
é a modernização e certificação dos estabelecimentos 
da 1.ª venda do pescado com número de controlo vete-
rinário e áreas adjacentes, indispensáveis à atividade da 
empresa. 
No âmbito no seu projeto de valorização do pescado nacio-
nal, a Docapesca desenvolve iniciativas junto de diver-
sos públicos-alvo no mercado nacional, nomeadamente 

a grande distribuição, pequeno retalho, restauração/hotelaria, 
escolas, jovens e desportistas e comunidade científica. 
Das ações desenvolvidas no concelho de Sesimbra, em 2017, 
realizaram-se 4 ações de sensibilização da comunida-
de escolar para a temática da pesca, 3 participações em 
eventos institucionais, 2 ações de promoção do Cabaz 
do Peixe de Sesimbra (www.cabazdopeixe.pt) e 2 aulas 
de culinária e showcookings em mercados municipais e 
grandes superfícies no âmbito de Festivais Gastronómicos. 
A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma sociedade anó-
nima, de capitais exclusivamente públicos, que integra o setor 
empresarial do Estado Português e se insere no leque de em-
presas da denominada Economia Azul.
Sedeada em Lisboa, a Docapesca está presente em Portugal 
Continental, através de seis Direções de Lotas e Portos de 
Pesca: Norte, Matosinhos, Centro Norte, Centro, Centro Sul e 
Algarve, que compreendem 59 estabelecimentos, entre eles 
22 lotas com número de controlo veterinário e 37 esta-
belecimentos de menor dimensão inseridos em pequenas 
comunidades piscatórias.

PUB
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Valorização das Pescas

Desafiámos os vários Grupos Parlamentares a partilharem com os leitores da Marés 
a sua reflexão sobre as pescas em Portugal e em particular sobre o recurso sardinha, 
cuja política de gestão continua a causar muito debate e está longe de ser consensual. 
Aceitaram o nosso desafio o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Partido 
Comunista Português e do Partido Ecologista “Os Verdes”.

Valorização das Pescas

A relação entre pescadores e consumidores finais 
de peixe é muitas vezes feita por intermediários 
que absorvem para si a maior parte do valor do 
pescado. É frequente e chocante observar que 
o peixe vendido pelo pescador seja mais tarde 
encontrado à venda, principalmente na grande 
distribuição, por preços incomensuravelmente 
mais altos. Esta situação provoca um enorme prejuízo 
aos pescadores - quem mais trabalha e mais se arrisca - mas 
também às comunidades piscatórias e aos consumidores fi-
nais.
A prática da comercialização do pescado fora da lota con-
tribui também para a desvalorização do pescado, afectando 
o rendimento dos pescadores e a segurança alimentar dos 
consumidores. Além dos problemas de legalidade e higiene, 
quem faz este tipo de venda tem pouca margem negocial 
com os compradores, normalmente restaurantes, e acaba 
por aceitar preços muito mais baixos, acabando por influen-
ciar, negativamente, a primeira venda, em lota, das mesmas 
espécies. Ilegal e com pouco ou nenhum controlo sanitário, 
esta prática contribui significativamente para a desvaloriza-
ção do pescado e constitui um perigo para a saúde pública. 
Aos poderes públicos é necessário exigir mais fiscalização 
para a contrariar.
Embora importantes para algumas empresas e comunidades, 
também os contratos de abastecimento directo entre armado-
res e grandes compradores, na prática, fazem frequentemente 
com que os preços sejam muito inferiores aos exibidos em 
lota. Tal acontece devido ao esmagamento de preços causados 
pelo desequilíbrio na negociação com a grande distribuição.
Mas talvez a razão mais forte para a desvalorização do pescado 
em Portugal são os hábitos de compra e preferências gastronó-
micas recentes dos consumidores portugueses. Estas preferên-
cias, aprendidas culturalmente, mas que podem perfeitamente 
ser modificadas (tal como outros produtos e hábitos de consu-
mo) colocam uma enorme pressão de sustentabilidade sobre 
as espécies mais procuradas, como a sardinha, por exemplo, 
e criam problemas no escoamento de outras espécies menos 
valorizadas economicamente, o que acaba por afectar os ren-
dimentos dos pescadores. Embora tenha havido tentativas e 
programas de valorização destas espécies, nomeadamente da 
Docapesca, certo é que têm sido pouco eficazes, tendo os pes-

cadores assistido à estagnação generalizada do valor 
do seu pescado ou até mesmo a um decréscimo de 
preços nos últimos anos. Há, por isso, que “ensinar” 
a boca dos portugueses para ajudar a contrariar 
estas dificuldades. Este ensino terá de passar por 

fortes campanhas de publicidade, aliadas a figuras e 
personalidades da vida social, desportiva, artística por-

tuguesa, ao mesmo tempo pondo a tónica na qualidade e 
valor nutricional das espécies menos procuradas. 
Nesta senda, também o Bloco de Esquerda apresentou já pro-
postas, sob forma de recomendações ao governo, como por 
exemplo a implementação do “cabaz de peixe” - sistema 
em que os pescadores vendem os produtos da pesca di-
rectamente aos consumidores. Nesta modalidade, mais 
justa e sustentável, os consumidores recebem uma 
quantidade de peixe diversificado por um preço mais 
ou menos fixo. A variedade de espécies do cabaz dife-
re de acordo com a sua sazonalidade e disponibilidade. 
A combinação de espécies mais valorizadas comercial-
mente com as de menor valor permite que se possa pra-
ticar um preço moderado para o consumidor. No mesmo 
passo, procede-se ao escoamento de espécies menos procu-
radas, mas com elevado valor nutricional e normalmente com 
ampla disponibilidade de quota de captura. Embora ainda de 
forma tímida, algumas comunidades e empresas associadas 
já o praticam um pouco por todo o país, e com sucesso. Desta 
forma, o valor da venda fica directamente no bolso dos pe-
quenos pescadores, melhorando os seus rendimentos, assim 
como o das suas famílias e comunidades, que frequentemente 
também participam neste processo.
É, portanto, necessário que se proceda a uma análise das difi-
culdades na valorização do pescado português, conhecer 
as suas verdadeiras causas, e intervir. Essa intervenção 
terá de passar por conhecer as razões da pouca eficácia 
das campanhas de valorização do pescado menos pro-
curado pelos consumidores, modificar essas campanhas, 
actualizá-las e torná-las mais eficazes. Terá de passar 
também pela coragem de intervir no mercado para equi-
librar a relação entre pescadores, intermediários e a 
grande distribuição, obrigando a uma repartição justa 
do valor do pescado.

ABRIL 2018

Valorizar os pescadores, o peixe português 
e as espécies com menos procura

Victor Pinto 
Assessor Parlamentar do Bloco de Esquerda 
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Pesca do cerco versus stocks da sardinha 
– Preocupações e intervenção do PCP

João Dias
         Deputado na Assembleia da República pelo Partido Comunista Português 

Membro da 7ª Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República

Em Portugal a pesca local e a pesca costeira são 
maioritárias, mostrando a frota inventariada a 1 de 
Janeiro de 2018 uma prevalência de embarcações 
da pequena pesca, em que cerca de 90% das uni-
dades registadas apresentam um comprimento de 
fora-a-fora inferior a 12 metros.
Tendo por base a frota em 2016, encontram-se inven-
tariados no continente 6785 embarcações das quais 181 
se associam à pesca do cerco. Com esta frota, a captura de 
peixes marinhos no continente ascendeu às 92.706 toneladas, 
das quais 53.249 toneladas, isto é, perto de 60 % do pescado, 
com recurso à arte do cerco. 
Quanto ao volume de negócios envolvido, foi de aproximada-
mente 145 milhões de euros, dos quais cerca de 55 milhões 
de euros correspondem à pesca do cerco e destes últimos, 
quase 50 %, respeitam à sardinha (um total de 27 milhões 
de euros).
De acordo com os elementos apresentados é inequívoco que 
a pesca da sardinha com recurso à modalidade do cerco, de-
tém grande importância para o sector das pescas em Portugal, 
sendo uma actividade estratégica quer ao nível económico, 
quer em termos de emprego já que a pesca do cerco absorve 
14 % do emprego da pesca, num total de quase 2000 efetivos.
O PCP entende, assente na posição geoestratégica de Portugal 
- com 942 km de extensão de costa atlântica continental, fa-
vorecendo a ligação do país ao mar - que a defesa do sector 
da pesca, nomeadamente da pesca local e costeira, é 
fundamental para a concretização do desígnio da nossa 
soberania alimentar.
Por isso, ao longo do tempo foram diversas as iniciativas to-
madas com vista a criar e desenvolver a procura de soluções 
para os diferentes problemas que o sector da pesca tem vindo 
a enfrentar, muitos deles agravados pelas políticas europeias 
impostas (Política Comum das Pescas), que muito têm contri-
buído, desde a adesão do País à UE, para um contínuo aban-
dono, em Portugal, desta actividade.
No caso particular da sardinha, tendo em conta a sua elevada 
relevância no quadro nacional, o Grupo Parlamentar do PCP 
apresentou em fevereiro de 2015 um Projeto de Resolução 
que, na sequência da paragem da pesca da sardinha decre-
tada em setembro de 2014 com o objetivo da salvaguarda do 
stock desta espécie, visava a tomada de medidas de protecção 
ao sector da pesca da sardinha e aos pescadores e armadores 
da pesca do cerco.
Sendo certo que a sustentabilidade dos stocks de sar-
dinha é fundamental para garantir a médio e longo pra-
zos a manutenção da pesca do cerco, é de igual modo 
imprescindível a adopção de medidas que permitam a 
sobrevivência do sector neste novo quadro, nomeada-
mente no que se relaciona com a segurança dos rendi-
mentos e manutenção de postos de trabalho. Por isso a 
iniciativa apresentada pelo PCP e cujas orientações se man-
têm actuais, tinha como propósito estabelecer medidas rela-
cionadas com os seguintes aspectos complementares entre si:
• Fundamentação científica de apoio ao conhecimento do es-
tado de desenvolvimento e manutenção da espécie, permitin-
do estabelecer quotas de pesca sustentadas.
• Estabelecimento dos apoios necessários relacionados com a 

cessação temporária e períodos de paragem obriga-
tórios para salvaguarda dos stocks.
• Apoio à pesca do cerco.
O Grupo Parlamentar do PCP entende, perante a 
necessidade de salvaguarda da sustentabilidade 

dos stocks de sardinha, que é necessário que seja 
desenvolvido trabalho científico específico nesta área, 

de modo a avaliar o estado do recurso e sua previsão de 
evolução em função de diferentes cenários de captura, para o 
qual será necessário disponibilizar meios técnicos materiais e 
humanos adequados para que tal desígnio possa ser cumprido.
Tal facto toma grande relevância em contraponto com os ele-
mentos defendidos e orientações apresentadas pelo Con-
selho Internacional para a Exploração do Mar, que tem 
vindo a apontar para a necessidade de suspensão total da 
captura de sardinha por um período de cerca de 15 anos.
Estas orientações veiculadas pelas instâncias internacio-
nais contrariam as observações que têm sido obtidas em 
trabalhos científicos nacionais – é do domínio público que 
os resultados do cruzeiro científico realizado em Dezem-
bro de 2017 pelo Instituto Português do Mar e da Atmos-
fera apontam para um acréscimo de 110 % de biomassa 
de sardinha – bem como as informações fornecidas pelos 
trabalhadores e empresas ligadas à pesca do cerco que 
apontam para uma evidente recuperação deste recurso.
Na prossecução do objectivo de maior conhecimento sobre os 
recursos piscícolas, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou 
no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de 
Estado 2018 uma proposta visando o reforço do orçamento do 
IPMA em 3 000 000 € no sentido de armar e equipar o Navio 
Mar Portugal, recurso científico fundamental para capacitar o 
Estado Português no acompanhamento e análise da evolução 
e comportamento das populações piscícolas no território ma-
rítimo nacional, nomeadamente no que concerne aos stocks 
de sardinha.
Importa referir que os resultados nacionais obtidos quanto 
à recuperação da biomassa de sardinha levantam questões 
quanto à quota de pesca desta espécie para 2018, acordada 
entre Portugal e Espanha, comunicada e aceite na EU, a qual 
não ultrapassa as 14 000 ton, valor inferior ao permitido em 
2017, não acompanhando a evolução de biomassa observada. 
Atento a esta questão o Grupo Parlamentar do PCP requereu a 
14 de março uma audição à Ministra do Mar no sentido de ob-
ter esclarecimentos quanto a uma eventual revisão em alta da 
quota de captura de sardinha, que venha a manter pelo menos 
o valor considerado para 2017, acompanhando o defendido 
pelos trabalhadores e empresas da pesca do cerco.
Por outro lado, considerando a necessidade de continuar a 
tomar medidas de cessação temporária de captura de sardi-
nha que permita salvaguardar os stocks, o Grupo Parlamentar 
do PCP entende que este facto tem de ser acompanhado de 
medidas compensatórias que permitam a sobrevivência dos 
trabalhadores e empresas deste sector. 
A este respeito o PCP defende por um lado o alargamento 
dos apoios à cessação temporária das actividades de pesca 
do cerco, e por outro a tomada de medidas de valorização de 
pescado de espécies de baixo valor em lota.
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A Sardinha, a pesca, a economia 
e a sobrevivência da espécie

José Luís Ferreira
Deputado na Assembleia da República pelo Partido Ecologista Os Verdes

A pesca enquanto atividade do setor primá-
rio, estruturante da economia portuguesa 
e indissociável de uma cultura com fortes 
raízes marítimas, tem vindo a perder a sua 
influência, principalmente após a adesão de 
Portugal à União Europeia.
Aliás esta adesão marca uma profunda alteração no 
tecido produtivo do país, transformando-o progressiva-
mente, num país de serviços, em detrimento das atividades 
produtivas nomeadamente da agropecuária e pescas e de 
uma indústria com alguma expressão.
Se atendermos que num país com uma frente de costa de 
mais de 1200km e uma zona económica exclusiva de mais 
de 200 milhas, com duas regiões atlânticas de elevada im-
portância, facilmente se percebe a importância do setor da 
pesca na sua economia, tal como sempre teve na gastrono-
mia e nos hábitos culturais.
No entanto, e por mais estranho que pareça, essa impor-
tância económica tem sido remetida para segundo plano, 
por parte dos vários governos e em sintonia com as polí-
ticas europeias e os respetivos incentivos à destruição e 
abate da frota pesqueira portuguesa e a abertura da Zona 
Económica Exclusiva aos países da UE, nomeadamente 
para a pesca.
Num país onde a dieta em peixe representa uma substan-
cial e relevante fatia da dieta alimentar e onde a própria 
imagem de marca turística assenta tantas vezes na cozinha 
do peixe, custa a crer que, quem tem assumido a respon-
sabilidade de governar, não tenha conseguido defender e 
assegurar devidamente os nossos interesses coletivos, mas 
de facto foi mesmo assim.
A questão da sardinha não foge à regra. A sardinha repre-
senta uma herança cultural profunda, enraizada e que gera 
uma grande dinâmica económica no país, quer por via do 
setor alimentar, conserveiro industrial, quer no que diz res-
peito ao turismo, isto já para não falarmos dos setores que 
se encontram fortemente dependentes da dinâmica deste 
peixe e da sua disponibilidade no meio natural.
Na verdade, as flutuações na dinâmica da espécie, as 
restrições à sua captura, os fenómenos de concorrên-
cia desleal e os acordos político-económicos, têm vin-
do a alterar de forma drástica a economia em torno 
da sardinha. No entanto, é certo que se a pressão da 
captura sobre esta espécie atlântico continuar de for-
ma excessiva, o risco de colapso das populações de 
sardinha, é, de facto, real.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), o stock de sardinha tem vindo a registar uma dimi-
nuição desde 2006 e encontra-se atualmente num mínimo 
histórico, tendo projetado por isso, que em 2015, a captura 
de sardinha não devesse exceder as 19.095 toneladas e em 
2016 a captura se limitasse às 14.000 toneladas.
Aliás, o Conselho Internacional para a Exploração do Mar, 
chegou mesmo a propor a proibição da pesca da sardinha 
em Portugal e Espanha em 2018.

No entanto, mais recentemente a Comissão Euro-
peia aprovou o plano da pesca da sardinha para os 
próximos cinco anos, fixando para 2018 o limite 
de capturas em 14.600 toneladas, a dividir entre 
Portugal e Espanha, atribuindo 66,7% dessa cap-

tura ao nosso país e os restantes 33,5% a Espanha.
A gestão da pesca da sardinha é realizada por Por-

tugal e Espanha e segue um Plano de Gestão acordado 
entre os dois países. Este Plano inclui limitações à captura 
anual e ao esforço de pesca (máximo de 180 dias de pesca 
por embarcação e proibição de pesca durante 2 dias por 
semana, ao fim de semana).
Em Portugal a pescaria à sardinha é realizada maioritaria-
mente por cerco, envolvendo cerca de 130 embarcações, 
que utilizam geralmente uma embarcação pequena para 
auxiliar as manobras durante a pesca (chalandra ou chata), 
e que realizam viagens diárias e pescam na vizinhança do 
porto de origem.
Esta atividade representa, sem dúvida, uma importante 
contribuição para a economia familiar, mas também para a 
economia do país, que deve ser protegida a todo o custo e 
até reforçada.
Para além disso é necessário ter presente uma questão es-
tratégica que tem a ver com o imperativo de assegurar a 
soberania alimentar do nosso país ou, pelo menos de, ca-
nalizar esforços para reduzir a nossa dependência alimentar 
face ao exterior, o que implica, desde logo, uma outra pro-
teção do setor piscatório e que forçosamente tem de contra-
riar a tendência dos últimos anos.
Portugal tem o maior consumo médio de peixe por habitante 
da UE - 57 kg/ano. Mas, em duas décadas, entre 1986 e 
2007, o país abateu cerca de 40% da frota de pesca, (de 14 
mil embarcações para cerca de 9 mil) e perdeu metade dos 
trabalhadores registados no sector, ou seja, perdeu cerca de 
20 mil pescadores.
A pesca tem de ser encarada como um setor estratégico 
e decisivo para assegurar a desejável soberania alimentar. 
A nossa relação com o mar e o bom senso deveriam 
ser suficientes para se perceber a dimensão do erro 
que representou financiar o abate da frota pesqueira 
e não proteger os nossos pescadores e as nossas co-
munidades piscatórias.
O Partido Ecologista Os Verdes, tendo presente esta e outras 
preocupações desenvolveu em 2011 e 2012 uma campanha 
nacional de proteção e promoção da produção portuguesa e 
a sua colocação obrigatória no mercado.
Da nossa parte, entendemos que a pesca à sardinha deve 
ter em conta a dinâmica populacional desta espécie e 
a sua monitorização constante por organismos com-
petentes e credíveis. A economia em torno da sardi-
nha é demasiado importante para o nosso país para 
que se ponha em causa tanto a sobrevivência da es-
pécie como a sobrevivência da economia a ela asso-
ciada.

ABRIL 2018
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Valorização do setor das Pescas em 
Portugal no contexto da Economia do Mar

Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores

A Expo 98, que agora faz 20 anos, inaugura um discurso de “re-
gresso de Portugal ao Mar”. Conclui-se, portanto, que, durante 
décadas da história recente do país, o Mar foi abandonado até 
na prática discursiva. Era então necessário voltar a alimentar o 
“mito” do país de marinheiros, de descobridores, de heróis, um 
país de fronteiras longínquas – era necessário realimentar o or-
gulho nacional.
De facto, o discurso foi passando. Reavivaram-se os “mi-
tos”, mas no concreto as condições criadas para o efetivo 
desenvolvimento de uma verdadeira, e pujante, “Econo-
mia dos Mar” foram, como a realidade demonstra, muitís-
simo incipientes.
Hoje apenas se conhecem três navios de registo nacional na Ma-
rinha de Comércio. A Pesca tem vindo a reduzir brutalmente o 
número de embarcações e trabalhadores, e a Náutica de Recreio 
apresenta números escassos no que toca a praticantes e embar-
cações tendo em conta o potencial que Portugal tem. Basta referir 
que o rio “Tamisa” tem mais embarcações de recreio registadas 
que na generalidade do nosso país. 
Os portos nacionais apresentam graves lacunas ao nível da ma-
nutenção das estruturas, dragagens de canais de acesso e bacias 
interiores, e carecem, na sua generalidade, de reordenamento, 
atualização e reforço de meios materiais e humanos para fazer 
face a uma realidade que se altera a cada dia que passa. 
A atividade portuária nos portos de Sines, Leixões ou Lisboa tem 
crescido substancialmente nos últimos anos. No entanto, importa 
referir que a sua atividade, tendo em conta a localização estraté-
gica que o país ocupa, ainda está muito aquém, segundo muitos 
especialistas, daquilo que é possível atingir no que concerne ao 
seu crescimento. Se atendermos a que Sines é o porto europeu 
mais próximo do porto de Singapura, para quem faz a “rota do 
Cabo”, podemos perceber melhor o potencial deste porto, e do 
país, como “porta da europa” em termos de mercadorias trans-
portadas por mar.
O crescimento das atividades marítimo-turísticas, que seguem a 
reboque do “boom” do turismo nacional, e que deve ter em linha 
conta a destruição de muitos países que recebiam milhares de 
turistas diariamente, o que não diminui o trabalho de promoção 
feito internamente e do grande potencial turístico do país, tem 
sido natural.
Obviamente sem uma efetiva dinamização das atividades maríti-
mas que reclamem novas e modernas construções, a construção 
naval também vai desaparecendo lentamente.
Parece-nos que não basta dizer que a “Economia do Mar” está 
a ser resiliente e a superar, em termos de crescimento, outras 
áreas da nossa Economia. Teremos que enquadrar esse cresci-
mento evidenciado no seu potencial efetivo, na experiência e co-
nhecimento acumulado que o país tem nesta matéria para termos 
dados mais realistas sobre o que é, e o que pode significar para o 
país, a “Economia dos Mar”.
Em toda esta problemática qual o lugar das Pescas nacio-
nais? Nem que seja apenas no discurso, qual tem sido o 

seu espaço? Ao nível do debate, da reflexão coletiva, que 
devem preceder as políticas a aplicar ao sector, o que tem 
sido promovido?
Na nossa ótica, parece-nos manifestamente insuficiente. Temos 
assistido a profundas alterações no setor, a grandes constrangi-
mentos criados aos trabalhadores e empresas, sem que ao nível 
do debate público sobre a matéria algo de substantivo tenha ocor-
rido. Temos o caso paradigmático da proibição da pesca da sardi-
nha, temos, ainda que menos visível, a diminuição das capturas 
do polvo ou a reorganização das pescas nos Açores. É absoluta-
mente urgente mais reflexão, mais envolvimento, mais debate à 
volta das questões centrais das Pescas nacionais, que recentrem 
o sector nas prioridades de desenvolvimento estratégico do país. 
Não é admissível continuarmos a assistir a inúmeros eventos so-
bre o Mar, sobre a dita “Economia Azul” onde de forma constante 
se subtraia da análise a temática das Pescas.
Valorizar as profissões ligadas ao setor das Pescas é absoluta-
mente imprescindível. Robustecer os seus profissionais com mais 
e melhor formação que condiga com um desenvolvimento integral 
do indivíduo, e não apenas profissional, será determinante para 
que alterações de fundo aconteçam, não só na produção, mas no 
entendimento que os produtores fazem de toda a fileira. 
Hoje escasseia mão-de-obra nacional para as Pescas. Cabe a to-
dos nós analisar os nexos de causalidade que determinam este 
cenário. Quanto custará ao país esta alienação de capacidade pro-
dutiva tendo em conta os índices de consumo de pescado dos 
portugueses? Que consequências terá para a saúde pública uma 
alteração radical de hábitos alimentares que abandonem o con-
sumo de peixe? Estarão a ser exploradas e “reinventadas” para 
consumo, todas as espécies que não se encontram “ameaçadas” 
nas nossas águas? Estarão, países como a Islândia ou o Japão, 
sendo os maiores consumidores de peixe do mundo, disponíveis 
para abandonar os seus hábitos alimentares, a sua cultura e a sua 
base económica assente nas Pescas? Ou bater-se-ão por preser-
var o que é seu, adotando medidas “racionais” para continuarem 
a ser o que sempre foram, designadamente a ter orgulho na sua 
longevidade com base nos consumos de espécies marinhas?
Nesta fase determinante para as Pescas nacionais, mais do 
que respostas, importa levantar dúvidas e questões para 
debate. Sendo certo que o tempo urge e que o setor apre-
senta sinais claros de saturação e desânimo. 
Há que olhar profundamente o que temos, quem temos, que re-
cursos possuímos, que meios estão ao nosso dispor e não ceder a 
cenários por comprovar e a abordagens por fazer. Há que descer 
as escadas do discurso e materializar o “chão” da prática efetiva. 
Há que reinventar de forma séria e objetiva, com urgência, as 
Pescas nacionais sob pena de termos que pagar demasiado para 
ver o definhamento ainda mais abrupto de um setor estratégico, 
absolutamente vital para o país.
Enquanto outras políticas não se efetivam, os custos so-
ciais e económicos para quem depende das Pescas para 
viver, foram, são e continuarão a ser – tremendos.
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INÍCIO DE UM CICLO DE FORMAÇÃO

Em 3 de Outubro de 1970, junto às instalações da DOCA-
PESCA, em Lisboa, é inaugurada a Escola Profissional de 
Pesca – EPP, com o objectivo de melhor preparar e dignificar 
os futuros profissionais da pesca em Portugal.

Quanto melhor fosse a formação que a EPP proporcionasse 
aos seus alunos, melhor aceitação teriam estes no mercado 
de trabalho, e assim o conjunto aluno – escola, seria pro-
gressivamente dignificado.
Mas só em 1986 se dão passos definitivos a nível governa-
mental actuando em todas as áreas, quer a montante quer 
a jusante da captura (Formação a todos os níveis, manter 
e diversificar a pesca em áreas da ZEE nacional, apoio à 
reestruturação das empresas em termos de produtividade, 
comercialização e distribuição, revisão da legislação, etc.)

FORPESCAS E ESCOLA PORTUGUESA DE PESCA

Com o objectivo de descentralizar a formação nas pescas 
e ir ao encontro dos pescadores nos seus locais de traba-
lho habituais é criado em 1986 o FORPESCAS, com uma 
rede de Centros de Formação ao longo da costa, controlados 
pedagogicamente pela EPP e tendo como missão promover 
actividades de formação profissional para a valorização dos 
recursos humanos no sector das pescas.

A formação na pesca
Cte. Miguel Cândido

Surge a necessidade da EPP reforçar o seu Corpo Docente, 
contribuir para a criação do RIM – Regulamento de Inscrição 
Marítima, contribuir para o desenvolvimento da cooperação 
com outros países no sector das pescas, contribuir para a 
consciencialização dos armadores e pescadores etc.
Em 1989 com a publicação do DL nº 16/89 de 11 de Janeiro 
a Escola Profissional de Pesca passa a ser designada por Es-
cola Portuguesa de Pesca – EPP, e nesse ano frequentaram 
os Cursos da Mestrança e Marinhagem 2953 alunos.  
Há também a destacar a cooperação que a EPP teve com os 
países de língua oficial portuguesa – Guiné Bissau, Angola, 
Moçambique e Cabo Verde.

CRIAÇÃO DA ESCOLA DAS MARINHAS DE COMÉRCIO E 
PESCA - EMCP

Em 1993 nasce a "Escola das Marinhas de Comércio e Pesca" 
(EMCP), fruto da fusão das Escolas de Mestrança e Marinha-
gem e de Escola Portuguesa de Pesca, ocupando as instala-
ções desta última, pretendendo-se, sem perder a dinâmica 
já adquirida nas pescas, reunir num só estabelecimento de 
ensino a responsabilidade por toda a formação, para os es-
calões de mestrança e marinhagem, nomeadamente pesca, 
transporte marítimo, tráfego local, bem como actividades 
conexas.
Centraliza-se assim o ensino e a respectiva certificação per-
mitindo pensar que, num futuro, as carreiras da mestrança 
e marinhagem das diversas marinhas (comércio, pesca, trá-
fego local) poderiam ser intermutáveis. Conjuntamente com 
a formação nas "actividades conexas", com a forte coope-
ração que se desenvolvia com as congéneres dos PALOP´s 
e respondendo a uma única tutela, podia-se afirmar que se 
estava perante uma solução harmoniosa, situação que se 
manteve enquanto houve Ministério do Mar, estando subja-
cente que o saber andar no mar é igual para qualquer das 
actividades que nele se exerça.

1995 - NOVO ENQUADRAMENTO E DECLÍNIO DA EMCP

Na estrutura do novo governo, decorrente das eleições de 
1995, deixou de haver Ministério do Mar e a EMPC passou 
para a tutela do Ministério da Agricultura, Pesca e Desen-
volvimento Rural. 

Simulador SINAPE - Simulador de Radar / Navegação, um simulador de artes 
de pesca, um simulador de detecção e um simulador de tecnologia de pesca
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É evidente o inconveniente de tal tutela, uma vez que nada 
tinha a ver com o andar no mar e sobre as pescas. Por outro 
lado, toda a certificação, gestão de carreiras, etc., ficava 
no Ministério dos Transportes, no qual ficavam inseridos os 
organismos com quem a EMPC teria de manter relação es-
treita por via das áreas de formação de que era responsável. 
Entretanto, acrescia o facto de ser visível que a procura 
da formação na área das pescas começava a diminuir. Mas 
nada disto foi considerado importante, nem ao menos dar 
uma dupla tutela, e a solução foi dar novo nome à escola 
que passou a designar-se por "Escola de Pesca e da Marinha 
de Comércio" (EPMC).
Com a reestruturação do Ministério da Agricultura uma das 
instituições que estava a mais era a EPMC e os edifícios são 
demolidos.

2008 - NASCIMENTO DO FOR-MAR E DESTRUIÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS ATÉ AÍ CRIADAS

Nasce então a ideia de substituir a EPMC e o FORPESCAS por 
um novo organismo fruto de protocolo entre os Ministérios 
da Agricultura e do Trabalho. E assim nasce em 2008, no an-
tigo refeitório da DOCAPESCA, um novo Centro de Formação 
o "FOR-MAR" sob tutela do Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional, destruindo-se todas as infraestruturas até 
aí criadas – edifícios, simuladores (Navegação, Tecnologia 
de pesca, Simulação de Alagamentos e Incêndios), Parque 
de Limitação de Avarias, Tanque de Segurança, Alojamen-
tos de Alunos, Refeitório, desmantela-se todo o Corpo Do-
cente e de Monitores, enfim desbarata-se completamente 
o “know – how" criado ao longo dos anos num ápice, sem 
haver a preocupação de preservar tudo o que de bom foi 
feito e criado até 2008, pelas diferentes tutelas e por todos 
os portugueses que tinham servido na instituição extinta 
(EPP, EPMC, EMCP).

Observando os últimos trinta anos da legislação que Regula-
menta a Inscrição Marítima, Matricula e Lotação dos Navios 
da Marinha Mercante e de Pesca, podemos verificar que mui-
tas das categorias profissionais dos Escalões da Mestrança 
e Marinhagem foram extintas. Também se poderá verificar 
que os cursos e os níveis de exigência para os tripulantes 
destes escalões também têm vindo a ser significativamente 
alterados de forma negativa.

CATEGORIAS PROFISSIONAIS – PASSADO, PRESENTE 
E FUTURO

Comparando os dois Decretos-leis (DL nº 104/89 de 6 de 
Abril e DL nº 280/2001 – RIM - de 23 de Outubro) é mani-
festamente visível que a formação é alienada, o que quanto 
a nós não beneficia os profissionais da pesca e vai contribuir 
para a falta de segurança a bordo das embarcações de pes-
ca e dos seus tripulantes.
Com as eleições legislativas de 2015, e com a tomada de 
posse do XXI Governo Constitucional é criado novamente o 
Ministério do Mar (Ministério que existiu, pela primeira vez, 
entre 1983 e 1985 e posteriormente entre 1991 e 1995) 
responsável pelas pescas, pela marinha mercante e por ou-
tros assuntos relacionados com os oceanos.
Em 2018, à comunidade marítimo-portuária é apresentado 
um novo projecto de DL, em que constatamos que é pre-
tensão da tutela extinguir várias categorias profissionais. 
Sabemos também que o conteúdo funcional e os requisitos 
de acesso às diferentes categorias e funções dos marítimos 
serão aprovados posteriormente por portaria conjunta dos 

membros do governo responsáveis pelas áreas da defesa 
nacional e do mar.

O novo Projecto de D.L. sobre o RIM, prevê a extinção das 
categorias: 
• Mestre do Largo Pescador
• Mestre Costeiro Pescador
• Contramestre Pescador
• Arrais de Pesca 
• Ajudante de Maquinista
• Mecânico de Bordo
• Marinheiro Pescador
• Arrais de Pesca Local
• Pescador

EPÍLOGO

Como já referimos, em 2008 nasce o FOR-MAR, contu-
do não consegue substituir nas suas várias vertentes 
a instituição extinta (EPP, EMCP, EPMC). Como disse 
alguém, que muitos de nós estimamos, o “andar no 
mar não é fundamentalmente um simples problema 
de emprego”.
Estamos assim numa fase em que será necessário fa-
zer algumas reflexões:
- Desaparecimento de uma escola com prestígio 
e créditos firmados na formação de marítimos 
nos Escalões da Mestrança e Marinhagem (EPP, 
EPMC, EMCP).
- Falta de um Corpo Docente (Professores e Mo-
nitores para as áreas Marítimo – Portuárias) de 
créditos firmados e prestigiado. 
- Falta de estruturas físicas e equipamentos es-
senciais para a formação náutica.
- Ausência de material didáctico adequado para a 
formação náutica.
- Conteúdos programáticos adequados à forma-
ção marítima - portuária e respectivas cargas ho-
rárias.
- Aumento do número de acidentes marítimos e 
de acidentes de trabalho na pesca.
- Que formação devemos ter para a Mestrança e 
Marinhagem.
- Novo Regulamento de Inscrição Marítima – RIM
A formação nas pescas está directamente relacionada 
com a situação geral deste sector económico e com a 
atenção que as entidades governamentais dedicam às 
actividades ligadas ao mar. 
Há que estabelecer grande confiança empresarial no 
sector para que resulte uma situação de credibilidade 
entre parceiros conjugada com o lançamento de novas 
estruturas.
Num país como Portugal em que se considera o Mar 
um desígnio nacional, que desde sempre marcou a 
personalidade do povo Português, não por lhe impor 
limites, mas por impulsionar o seu espírito na prosse-
cução da sua emancipação existencial, é inconcebível 
que não se considere importante a existência de uma 
Escola de Mestrança e Marinhagem, enquanto institui-
ção autónoma, onde se cultive a cultura marinheira, os 
conhecimentos marítimos e náuticos.

Nota: Todas as estruturas mostradas nas fotografias foram destruídas.
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CABAZ DO PEIXE

É DE SESIMBRA! É fresco… e não é caro!
Uma aventura de valorização do peixe fresco de mar: um cabaz 3kg 22 euros
Ao alcance de um toque 212 280 586 ou click: www.cabazdopeixe.pt

Maria do Céu Baptista, Consultora Cultural da Mútua, 
 conversa com António Pila, Presidente da AAPCS, Carina Reis, Técnica da AAPCS 

e pessoal de terra do Cabaz: Joaquim, Júlio e João

Quando alguém nos diz – Oh António, tu és do tempo da 
pedra! algo mexe. Mas também sentimos a responsabilidade 
que traz a cautela. Que meter-nos no Cabaz ia ser uma aven-
tura já nós sabíamos, mas não as peripécias que teríamos 
de vencer. Aquilo não era uma brincadeira, não podia acabar 
mal. Tínhamos de nos ajustar à realidade e passa pelo buraco 
da agulha. Assim poderíamos sumariar, ainda que em tons 
diferentes, momentos da conversa com o António e com a 
Carina. O mesmo escutamos do pessoal de terra.

Ganhar espaço na mente: O projecto começa com um ob-
jectivo: favorecer os nossos sócios comprando-lhe o peixe 

que se jogava ao mar ou pagando mais caro. Percebemos ra-
pidamente que se fosse assim o projecto ia abaixo. A melhor 
maneira de favorecer os nossos sócios é ter uma associação 
forte. Por isso, em termos de cabaz funcionamos como uma 
empresa. Tentamos comprar ao melhor preço. Na lota somos 
mais um cliente. E já conseguimos brincar: Mau tempo, o 
peixe é pouco, vai caro. Bom para o nosso sócio e, claro, em 
geral, mau para o Cabaz. Nestas condições não vamos con-
seguir comprar o peixe com a margem que queremos para 
favorecer a actividade da associação, mas se os nossos só-
cios vão conseguir vender melhor a outro, seria contrassenso 
prejudicá-lo. O nosso papel não é esse.

Cabazes nas caixas de transporte

A  AAPCS – Associação de Armadores de Pesca Artesanal Centro e Sul em 
parceria com a Docapesca e a C.M. Sesimbra, o apoio da Mútua dos Pescadores 
e co-financiamento PROMAR implementou um CABAZ do PEIXE. É bom relembrar esta 
aventura pioneira na pesca, para que o espírito se mantenha. Que implica passar de 
projecto financiado a serviço gerido por uma organização de pesca 
artesanal? Há um modelo? Pode a experiência ser replicada, e em que condições? 
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Hoje podemos dizer que o projecto melhora as condições da 
associação enquanto defensora dos interesses dos pescado-
res, ao mesmo tempo que valoriza o pescado fresco do mar 
junto do consumidor e colabora na sustentabilidade da vida 
dos oceanos em geral e dos recursos. As associações para 
funcionarem precisam e dependem das quotas que vêm di-
rectamente dos rendimentos dos armadores e pescadores 
pagos em lota e retirados do bolo. Uma associação que seja 
pobre, que só dependa das quotas não tem grandes hipóte-
ses, nem mesmo de concorrer a projectos, pois o investimen-
to tem sempre de andar à frente. Os nossos sócios na altura 
estranharam este projecto. Mas com a projecção da iniciativa 
na TV toda a gente de Sesimbra sentiu um certo orgulho 
na associação e na capacidade demonstrada de fazer bem, 
algo de novo. O que é importante é que trabalhem seguros, 
estejam bem e que o peixe deles seja comprado. Nada mais 
é exigido.

Candidatura. Tudo o que agora parece muito simples e prá-
tico - três kg de três espécies diferentes, três espécies que 
o cliente pode eliminar, clara relação entre espécies mais e 
menos valorizadas no mercado, o valor do cabaz - demorou 
a equacionar. Candidatar o cabaz foi um esforço de planea-
mento financeiro e estratégico. Com a Mútua tratámos do 
primeiro e para o segundo trabalhamos até à exaustão na 
identificação de dados ligados às descargas no nosso por-

to, com ajuda da Docapesca, parceira. Parecia-nos bem na 
altura contornar a venda em lota. O peixe ia para registo e 
controlo de higiene mas a venda seria directa. Mas a Admi-
nistração não favoreceu o contorno do leilão e tivemos de 
deixar ir. A ordem de compra ainda foi tecnicamente admiti-
da, mas nunca a tínhamos colocado, nunca a usámos e nem 
sabemos se funcionaria. Mas na altura ajudou a desbloquear. 
Na realidade sem o leilão não se podia avançar. E dissemos 
sim ao leilão, entregamos a candidatura que foi aprovada: 
dois cabazes, um de 4 kilos (20 euros) e um de dois e meio 
(13 euros) com poucas espécies de entre as 20 mais descar-
regadas no porto, olhando a uma boa relação melhor e menor 
valor comercial. E claro uma carrinha, aquisição e instalação 
de equipamento para o posto de preparação e embalagem, 
desenhado para facilitar o tratamento do peixe sempre com 
água salgada. Semana de lançamento oficial e viagens ex-
perimentais.

Desafios: Muitos. Essa primeira fase foi marcante. Saliente-
mos, por exemplo, a compra em leilão. Ninguém tinha expe-
riência de compra em leilão. Nem os funcionários da altura, 
nem nós, administrativos, nem a Direcção. E sem isso a vida 
tornava-se difícil porque sem experiência estávamos a pagar 
mais, a perder o que podíamos ter comprado, só para não ir 
um bocadinho além do planeado. Ou comprávamos pouco, 
porque não sabíamos exactamente o desperdício, ou com-

Carina Reis

Carrinha do Cabaz

António Pila

Equipa Joaquim, Júlio e João
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právamos muito. Essa fase encareceu muito os custos mas 
foi aí que percebemos que os nossos valores não estavam 
bem. Não tínhamos contabilizado tanto desperdício ao ama-
nhar correctamente o peixe. Em teoria sabíamos mais ou me-
nos, mas a coisa não funcionava como previsto nas contas. 
Preocupação com os clientes. Infundada, veio a prática 
mostrar. Nós temos clientes, para o que queremos, temos. 
Mas depois verificámos que era mais difícil do que parecia, 
pois os cem clientes que nas contas eram o nosso objectivo 
davam prejuízo em vez de lucro. Os desperdícios e o facto de 
termos dois cabazes e dois preços. Confusão no armazém 
e muita hora de trabalho, confusão na entrega. Até a ASAE 
esclarecer que podemos vender posta à posta havia espécies 
que estavam mal aproveitadas, p.ex. raia e o espada.

Reajustar: Assim chegamos à fase de ajustar experiência à 
realidade: Desistimos da ideia de ter dois cabazes em favor 
de um único cabaz de 3kgs e um só valor:  20 euros (atual-
mente 22). Um ajustamento arrojado, as pessoas estavam 
habituadas a outros preços, e perdemos clientes. Optámos 
por outro perfil de trabalhador, pessoas mais adultas, um 
para amanhar, o João, e o Joaquim, que é o que compra, com 
passado de compra-venda.  O serviço melhorou e gerindo 
bem a carrinha e os tempos passamos a ir a Lisboa… foi o 
salto, pois já funcionavam bem os pontos da Quinta do Con-
de em Sesimbra, Arrentela no Seixal e Palmela.

Planear:  O nosso cliente vive no mundo de hoje com todas 
as contradições que aí existem. Mesmo o cliente fiel, solidário 
com o conceito de cabaz, não pode ser desiludido. Quando 
o fresco de mar está garantido e o preço aceite, vem, com o 
cliente fiel outra dificuldade: a variedade. Porque ao princípio 
é o que os barcos trazem mas depois essa ideia esmorece. E 
começa a aparecer a vontade da coisa nova – Está-me sem-
pre a dar pescada! Quando a última que levaram foi à quinze 
dias o que podemos dizer? Lidar com isso implicou uma di-
nâmica diferente, que: a) inclui o registo do que é distribuído 
em cada entrega a cada cliente e b) comentários aquando 
da entrega com vista a uma distribuição não repetitiva ou 
pelo menos alternada de espécies, dentro de cada estação, 
porque aqui não há estufa. E c) sugerir aos mais exigentes 
que espacem um pouco a compra pois a experiência diz-nos 
que depois de comer fresco com regularidade o cliente volta.
Aqui ninguém tem de se sacrificar ou querer vender-
-nos o que quer que seja. O pescador-sócio tomou cons-
ciência da dinâmica deste projecto? Não sei: o sócio tem de 
conseguir o melhor preço. Sei: que os sócios da associação 

Breve cronologia 
do CABAZ
O Cabaz do Peixe de Sesimbra foi implementado em 
2015, mas como todos os projetos nasceu muito an-
tes, mobilizando pessoas e organizações, que o fo-
ram acarinhando nas suas diversas fases, até chegar 
ao presente! O desafio primeiro lançado pela LPN - 
Liga Portuguesa da Natureza em 2011 que foi desde 
a primeira hora acolhido pela AAPCS, na pessoa de 
Arsénio Caetano, Presidente da Direção de en-
tão e membro do Conselho de Administração da 
Mútua. Após diversas vicissitudes o Projeto foi apro-
vado na Assembleia Geral de Sócios da AAPCS, em 
19-11-2012, e com o envolvimento da Câmara Muni-
cipal, Docapesca, e finalmente da Mútua, foi possível, 
com o apoio da ADL e ADREPES, entidades gestoras 
do GAC Além Tejo, avançar com a candidatura em 
2013, no âmbito deste GAC, candidatura que só seria 
aprovada pelo gestor do PROMAR em 18-07-2014. Só 
a resiliência e o querer fazer bem, pelo bem comum 
tornou possível a sua concretização. Um imenso bem-
-haja a todos os seus obreiros!

Conselho Editorial

Mapa de um dia de entrega (Palmela)

deixam o peixe no leilão e ficam descansados. Sabem que se 
a associação não pode alguém há que pode, oferece e leva. 
Queremos todos o melhor para todos. Não há exigência para 
que o sócio colabore connosco especificamente. Para nós isso 
seria interferir de forma negativa.

Replicar: Esta iniciativa é boa e agora com experiência, 
atenção e vontade alinhadas corre bem. Mas é exigente. Nem 
todos os portos têm grande variedade de descargas, nem 
todas as associações podem dispensar administrativos para 
recolha de encomendas, facturação, telefone e a contrata-
ção extra tem um custo mensal. Replicar esta aventura exige 
pensar em associações de portos com diversidade de descar-
ga, para ser viável a compra deste peixe e daquele. Alguma 
fortaleza económica e capacidade de tomar muita decisão na 
hora e tudo isso cansa. Não é um patrão, é um homem que 
presta contas mesmo sendo um Director. Olhando para o pa-
norama nacional não sei se, ou quantas, reais oportunidades 
poderíamos ter.
E quando a gente ouve Tu António deste-me conta da 
cabeça com o cabaz e agora estás-me a pedir mais um 
carro? Reconhecemos a aprendizagem, quanto apostamos 
e quanto sucesso podemos ter … Mas que dá trabalho dá! O 
cliente às vezes só vê o mais barato. Eu vejo o trabalho da 
equipa, o fresco de mar, os 3 kg amanhados e entregues sem 
gelo, nem pinga de água doce e o preço que custa a espécie 
mais cara no super ou mercado. Tem de haver um namoro 
entre a associação e o cliente, um amor que firme os dois 
e sirva as duas partes. Aqui, quem é o encarregado desse 
namoro é o moço que compra o peixe. Ele tem de fazer os 
cabazes e aponta o que cada cliente leva para a semana não 
repetir. O cliente tem de perceber que a Associação tem de 
pagar a frescura em leilão, competindo com outros que tam-
bém a apreciam. O rei disto tudo é o peixe, O PEIXE, e o 
peixe é como tudo na vida, hoje pode vir e amanhã não 
estar. Perceberam todos?
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Cabaz do peixe: quando a opinião do consumidor conta
Os clientes do Cabaz contactados em três pontos de entrega no mês de Abril de 2018 confirmam em geral a percepção 
que os promotores e os trabalhadores de Sesimbra nos transmitiram. Vejamos o que opinam.

A frescura e a boa relação qualidade preço sobressaem 
nos comentários: é peixe de mar, sempre fresco, bem 
amanhado em água salgada. No Super não é fácil ar-
ranjar hoje peixe de mar e no mercado é caro. Quem 
trabalha não pode ir ao mercado. Alguns referiram que a 
qualidade preço para Lisboa era excelente notando que 
nos Super não verificam a mesma relação.
Várias pessoas valorizaram também a dignidade do pro-
jecto, gostam de saber qual é a proveniência, querem 
contribuir com a sua atitude para um mundo sustentável. 
São muitas vezes consumidores de outros cabazes e habi-
tuaram-se a querer rostos por detrás daquilo que conso-
mem. Notaram que a relação qualidade preço no peixe é 
muito boa comparando com os cabazes de frutas e legu-
mes. Grande parte dos clientes são regulares, alguns des-
de que o ponto de venda começou. Em geral compram de 
quinze em quinze dias. Um cliente referiu que deixou de 
comprar peixe no super-mercado quando se deu conta da 
diferença de sabor. Diz ter percebido melhor o que é uma 
alimentação saudável e variada. Alguns referiram que 
quando o cabaz falta por causa do mau tempo reflectem 
sobre a vida dos pescadores, o que não acontecia quando 
se abasteciam nos supermercados onde há sempre peixe, 
nem que seja de aquacultura. Um referiu a intensificação 
do contacto com a realidade e a ligação com a natureza 
como resultado desse consumo alternativo regular.
O peixe consome-se uma parte fresca e outra congelada. 
Em geral por pouco tempo. Poucas são as pessoas que 
partilham o cabaz, mas mais do que uma leva para fami-
liares, vizinhos e amigos. Muitos souberam por conver-
sas, outros por pesquisas pela internet. Há quem congele 
certas espécies durante algum tempo, como por exemplo 
a raia, para uma almoçarada em família. Todos os que 

congelam referiram que o peixe não perde textura nem 
altera sabor, referindo que tal resulta de o peixe não ter 
contacto com água doce.
Muitos gostam de experimentar peixe que nunca tinham 
comido, alguns nem sempre – estranhando o sabor – e 
nota-se certa aversão expressa às espinhas. De entre os 
que apreciam ressalta-se a vontade ou necessidade de 
experimentar coisas novas, de se deixarem surpreender, 
referindo que só assim se contraria o hábito de comprar 
e consumir sempre as mesmas espécies... 
O peixe grelhado, a cebolada, o peixe no forno ou cozido 
são os processos mais nomeados. Poucos fritam. Muitos 
fazem perguntas sobre que fazer ou recebem recomen-
dações, sobretudo com as espécies menos conhecidas. 
É comum referirem usar a internet na busca de receitas 
novas e alguns pedem mesmo que se identifiquem as 
espécies porque facilitaria a pesquisa.
Todos esperam que o cabaz continue e uma das instiga-
doras da vinda a Lisboa referiu que o desafio do futuro 
está em fazer as pessoas habituarem-se à ideia de que 
peixe não é filete e que tem de ter espinha, e que a irre-
gularidade no abastecimento é uma realidade e pode ser 
superada com a oferta convencional.

Sara Paixão deu-nos uma receita de raia alhada, 
que deixamos: Ferve-se a raia em água e sal; cozem-
-se as batatas (doces) nessa água. Entretanto faz-se um 
molho com muito limão, bom azeite, alho e aromáticas. 
Num tabuleiro coloca-se a raia e as batatas e verte-se o 
molho, misturando com um bocadinho da água de cozer 
a raia. Não precisa nem deve ir ao forno. Super simples 
e excelente. 

Maria do Céu Baptista

Fatura a entregar após pagamento Dando a conhecer as espécies
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Secreta Tradição em Sines

Aproveitamos para saudar a equipa que estará à frente da 
Associação, para o triénio 2018-2020. Uma Associação que 
se constituiu em 1999, e como a generalidade das Associa-
ções do setor, em quem os armadores confiam para levar 
a bom porto as suas preocupações e anseios, dando-lhes 
apoio administrativo e jurídico, preparando dossiers de can-
didatura para projetos de melhoramento das suas embar-
cações, equipamentos de segurança e outros, bem como 
intermediando as relações com a tutela das pescas e res-
tantes autoridades marítimas. 
A nova composição: na Assembleia Geral Luis Miguel Mar-
ques Mateus e Ricardo Mário Guerreiro da Cruz, Presidente 
e Vice-Presidente, respetivamente, e Filipe Patrício da Silva, 
Secretário. Na Direcção Jacinto Manuel da cruz Peixeiro, 
na qualidade de Presidente e Noel Filipe da Cruz Sabido, 
Vice-Presidente. Como Vogais - Alfredo José Correia Patrí-
cio, José Jacinto Farias & Jacinto da Bica Faria, Lda., Carlos 
Manuel Freire Correia de Oliveira, Fernando Manuel e Paulo 
Manuel da Silva. Como Suplentes da Direção estão Dionísio 
José da Costa, Ricardo José Rosa Fernandes e José Ramos 
dos Santos. No Conselho Fiscal fica Luís Mariano da Silva 
Casal como Presidente, António Rodrigues Silva Cruz, Se-
cretário, e Vasco Manuel da Silva Vilhena, como Relator.
Um imenso bem-haja a todos e os votos para que consigam 
enfrentar as dificuldades com muita garra!

De Sesimbra a Sines, continuamos no caminho dos desafios que 
as Associações do setor abraçaram, aprendendo com os erros e as 
dificuldades porque passaram. A Pesca tem futuro! A Associação de 
Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina pode orgulhar-se do seu projeto Secreta Tradição, 
de produção de conservas com as cavalas de Sines, (desenvolvido 
no âmbito do Promar, programa operacional pesca, eixo 2), de que 
demos conta em edição anterior da Marés (ed.74, de abril 2016). 
Como aí dissemos, e citando Dina Baião, técnica da Associação, 
“todos ganham neste processo”. “Um projeto que promove a pesca, 
os produtos da pesca, a Associação, os pescadores e armadores, e 
com impactos também na promoção e valorização de Sines, porto 
de pesca de onde partem as traineiras que capturam o peixe, e dos 
mares da Costa Vicentina, de onde provém o peixe.”
Após uma fase experimental em que os armadores doaram à As-
sociação o peixe para a produção das conservas, a Associação deu 
enfim o passo em frente, ao tornar-se ela mesma compradora do 
peixe em lota, e poder comercializá-lo, quer diretamente, quer 
colocando as conservas numa loja de produtos gourmet de Sines, 
e também através de um comprador que a transporta para outros 
locais, como Setúbal Sesimbra ou mesmo para o interior do País, 
como Évora. A transformação da cavala em conserva continua a 
ser feita na mesma fábrica inicial, La Gondola, de Matosinhos. O 
próximo desafio da Associação é a transformação da sardinha!

Atualidade e projeto 
de futuro para a Pesca

A construção de uma Política que reconheça a atualida-
de e o projeto de futuro da pesca, vê-se gorada desde 
a década de oitenta e noventa, quando os pescadores, 
viram agravadas as suas vidas, bem como as empresas 
de pesca.
A sardinha só se prevê pescar 14000T ao ano, mesmo 
com o preço valorizado nos meses de Verão, as autori-
zações de pesca são tão diminutas, que reduz drastica-
mente os rendimentos.
O Carapau, vende-se muito mais barato, preço médio de 
0.30 a 0.40€/Kg.
Igualmente a Cavala, com pequenas exceções e devido 
ao tamanho mas com poucas quantidades.
Assistimos então a menos recursos, barcos parados por 
ausência de pescadores.
Formação com poucos resultados, o que conduz a ativi-
dade piscatória a uma atividade económica sem interes-
se para os jovens.
Preocupa-nos fortemente o futuro da pesca em Portugal.
O setor é reconhecido sem benefícios, como atividade 
débil.
Profissão de desgaste físico rápido, alto risco e que deve 
ser legislada como atividade específica, com benefícios 
fiscais.
O setor precisa urgentemente de "medicação eficaz", já 
que está com graves dificuldades de subsistência.

Ricardo Santos 
Presidente da Direção da SESIBAL 

Cooperativa de Pesca de Setúbal, Sesimbra e Sines, CRL
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Paulo José Encantado - Uma vida inteira no mar
À conversa com mestre e armador de pesca de Sesimbra,  
Mariana Carapinha Encantado, sua mulher, e Miguel Lourenço, seu genro

Antes de entrarmos em casa de Paulo José Encantando, nas 
Pedreiras, Conselho de Sesimbra, a oeste da Serra da Arrábi-
da, não imaginamos uma vida inteira dedicada à pesca! Daqui 
o mar é apenas uma miragem! Mas na sua vida, são 75 anos 
com ele dentro, desde o berço, feitos no Bairro da Folha (ou 
dos Pescadores), na praia do Caneiro, com os pés descalços 
como os outros garotos filhos da pesca, pela mão do seu pai, 
e antes dele, do seu avô. 
Nasceu a 17 de julho de 1942, o mais velho de 6 irmãos. Dos 
6, 5 homens, todos pescadores, fazendo vida em Sesimbra, 
ao longo da costa portuguesa até ao Algarve, nos mares dos 
Açores, nos Bancos de pesca Josefina e Gorringe1, e em Mar-
rocos. A irmã casou também com um pescador, que se tornou 
sócio da família. 
10 dias depois (no dia 27) nascia a Mútua, e nos nossos re-
gistos lá está o avô, Joaquim Sebastião Paulo, e depois o pai, 
e ele e os irmãos, em sociedade. Por ser o mais velho, assu-
miu mais cedo as responsabilidades da vida da pesca. Foram 
muitos dias no mar ao longo da vida, quase mais do que de 
terra. E por isso, avisa, há pormenores, datas, que às vezes 
lhe escapam, “uma pessoa fica fora das coisas…” 

Aprendizagem – armações, aiolas, Xávega, saber-fazer 
e tecnologia
A história da sua vida confunde-se com o percurso dos barcos 
da família, recorrendo a eles para se situar no tempo! 
Começa no tempo das armações, artes fixas no mar, junto à 
costa, para a apanha do carapau, corvina e cavala, que lhe 
trazem à memória o seu avô. Recorda-se também da pequena 
aiola Urna, de seu pai, que vinha carregada de ostras do Sado! 
Carregado de Ostras, repete!, já imaginou?? E nesse tempo o 
pai ia a bordo dos barcos espanhóis que enchiam a costa, levar 
mercearias e tabaco a troco de peixe. Os espanhóis, atesta, 
fizeram a sua frota em Portugal! (e mais tarde foram eles a 
ensinar a arte do anzol aos marroquinos…). De outras artes 

antigas, guarda no seu armazém uma rede de arrasto para o 
choco, que o pai foi buscar a Setúbal, a bugiganga. Na rede 
bugiganga, [explica mostrando a fotografia consigo jovem, ao 
lado da rede, que exibe mesmo à entrada de casa], “apesar 
da malha ser maior, ao ser puxada para terra, a malha fecha 
e o peixe não sai. A outra rede com malha mais pequena, 
como é puxada pelas cordas folga mais e o peixe já tem mais 
escapatória…”
E finalmente a Xávega, que lhe traz a memória viva de seu 
pai. “O peixe era tanto nesse tempo… Havia 11 artes/11 bar-
cos”, e cada dia era para uma. Depois vinham as pessoas à 
praia ajudar a puxar as redes, chegavam a estar mais de 30 
pessoas para ganharem 15 tostões! e o saco com o peixe já 
na praia era mais alto do que eu! Pescavam em Sesimbra e em 
Tróia. O Cúpido, de seu pai, foi a primeira barca onde andou, 

Marta Pita

Percurso de uma vida...
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um barco já apetrechado com pequeno motor de 16 cavalos, 
que os levava até ao Algarve. Hoje tem o Galinho da Manhã, 
que trabalha apenas no Verão com uma licença especial da 
Câmara Municipal e ICN. Fá-lo por teimosia, por gosto, por lhe 
recordar o seu pai, a infância na praia, e é pretexto para juntar 
família e amigos.
A bordo do Cúpido, com os seus 9/10 anos, de noite, de vigia 
à proa do barco, impressionava-o ver  as enormes manchas 
brancas de cardumes brilhando no escuro, e, acrescenta Mi-
guel Lourenço,  “pelo tipo de mancha podiam também adi-
vinhar a espécie que ali vinha, se fosse mais “tipo bola” era 
cavala, se “abrisse era sardinha”. Paulo José continua, “para 
reconhecer os fundos, usávamos uma sonda artesanal, que 
era uma linha com um chumbo na ponta e serradura, se não 
viesse areia agarrada era fundo de pedra e sabíamos que não 
podíamos largar. Hoje eu estou a fazer uma largada e o sonar 
faz o registo do percurso. No dia seguinte o registo está lá 
e posso repeti-lo. Foi também nessas primeiras viagens que 
percebeu que os peixes se afastavam “com o ruído e com a 
movimentação das águas.” E a evolução tecnológica afastou 
cada vez mais o peixe, que hoje, garante pela sua experiência, 
“está mais em fundura”. Mas para além da tecnologia, há mo-
dos de fazer e de preparar as artes que influenciam o sucesso 
das pescarias e ele foi aprendendo também cada vez melhor 
a “enganar o peixe”. “O peixe também tem olhos e só vai ao 
anzol se for enganado. Temos que saber enganar o peixe. As 
artes têm que ser bem preparadas. O anzol tem que estar bem 
iscado. A pesca tem que ter ciência, tem que ser bem 
preparada. O maior segredo da pesca está aqui. “Po-
demos ter todos os aparelhos mas se isto falha, falha 
tudo”. Para a pedra o fio tem que ser mais forte, para 
a areia pode ser mais fino… tudo tem importância. Dois 
pescadores à cana lado a lado, um trazia o balde cheio 
outro o balde vazio! Porquê?” 

Tempo suspenso na pesca e (re)começo
Quando saiu de Sesimbra na década de 60 para a tropa e depois 
para o Ultramar (esteve em Angola “2 anos e 4 meses”), tinha 
a 4ª classe incompleta e a carta de arrais, e a vida, como a de 
tantos jovens da sua geração ficou suspensa. Assinala, porém, 
com gratidão, que graças ao seu Furriel de serviço em Angola, 
conseguiu completar a 4ª classe. (Mais tarde, acrescenta, tiraria 
também, na Antiga Escola de Pesca de Lisboa, incentivado pelo 
seu irmão, as cartas de mestre e contramestre costeiro, e depois 
a carta de mestre do Alto). Na sua vida de pesca este tempo 
ficou tristemente marcado pelo desaparecimento do Cúpido num 
grande temporal, numa altura em que não havia ainda porto de 
abrigo em Sesimbra. A família, nunca lhe contara o que suce-
dera, e quando regressou, em 66, ficou deveras abalado com a 
notícia. Era preciso então (re)começar, e foi o que fez! 
Nos estaleiros do Zé da Gaita, em Sesimbra, e quando já estava 
casado com Mariana mandou fazer a primeira barca a remos, 
para a Xávega, a Flor da Califórnia com o dinheiro acumulado 
do aluguer da sua casa durante o Verão para turistas, período 
em que foram viver numa cabana de colmo junto à praia... 
“Para os barcos todos os sacrifícios valem a pena!”. Mariana 
recorda também a pequena barca Senhora da Consolação, e os 
tostões que contou com a mãe de Paulo José, que dizia com a 
sua calma e “visão”, “vocês não se ralem está um boi ao lume”. 
Tudo se iria resolver com a perseverança e apoio dos pais. “Ela 
não descansava enquanto não visse os filhos orientados”. 

Da Xávega na Costa até Marrocos - As Meninas Encanta-
das e o amadurecimento como mestre pescador
Desde os anos 50 que as armações e a Xávega começaram a 
ser suplantadas pela pesca do alto, com aparelho de anzol. Na 

vida de Paulo José a pesca do alto entrou em modo de desafio, 
já que teve de aprender do zero, pois não era a tradição fami-
liar. Fê-lo já a bordo das suas Meninas Encantadas, os barcos 
da família que sempre governou. 
A primeira foi uma barca (embarcação tradicional de Sesim-
bra) de 9 metros, mandada fazer nos mesmos estaleiros do Zé 
da Gaita, com um olho pintado na proa como (é)ra tradição, 
para afugentar o mau olhado. O dinheiro para a fazer pediu-
-o emprestado a um primo, 15 contos para a barca e outros 
15 para o motor! Para o peixe espada branco e xaputa (peixe 
de que se dizia que não tinha tino, o que ainda lhe dava mais 
gana para pescar mais e melhor!). Aprendeu com um tio ma-
terno, o “Bordas Falsas”, com escola feita nestas artes. 
Foi difícil, mas vingou e a partir daqui foi sempre para o anzol, 
fazendo-lhe todo o sentido a tese de que “a trabalhar o anzol 
não há ninguém como os pescadores de Sesimbra! O anzol 
tem uma certa medida e só mata o peixe graúdo. Sesimbra 
sempre foi mais vocacionada para o anzol e sardinha”. Pede 
a concordância do genro que atesta a informação, as “redes 
de emalhar nunca foram muito bem-vindas, ficam sempre a 
matar, são mais predadoras”. 
Quando cumpriu a sua missão na costa, e também porque 
o peixe de espada preto começava a faltar, Paulo José co-
meçou a ir mais longe, e já nos anos 70, comprou em Peni-
che uma nova Menina Encantada, 17 metros, (construída na 
Azurara,Vila do Conde, nos estaleiros, de hoje ainda!, Samuel 
& Filhos), que fazia pesca nos Açores, ao peixe de espada 
branco, e ia ainda mais longe até “aos bancos” de pesca. 
No final de 70, veio uma nova Menina Encantada, feita nos mes-
mos estaleiros, desta vez com 30 metros, que foi também até 
Marrocos, no âmbito dos acordos de pesca celebrados com a UE. 
A bordo desta Menina embarcou o seu filho, que em meados 
de 80, conta com alguma tristeza, aí passou um mau bocado 
numa viagem dos Açores com temporal, jurando que nunca 
mais voltaria ao mar… 
Também esta Menina não voltaria à vida de Paulo José, tendo 
sido vendida para Portimão, e ganho nova vida no Rio Arade, 
como barco/restaurante para passeios turísticos até hoje. 
A última Menina Encantada foi feita em 91, nos mesmos esta-
leiros da Azurara, para andar nos mesmos locais. 
Um dos seus irmãos governava também em Marrocos e nos 
mesmos bancos o Sebastião Paulo, e na costa portuguesa an-
dava também o António Lázaro (comprado em Vila do Conde, 
nos mesmos estaleiros da Azurara) e o Raio de Sol, para o 
peixe de espada preto, e a traineira Pombinho para a sardinha 
e carapau. O António Lázaro fora entretanto abatido para fazer 
a traineira Beatriz Paulo.

Menina encantada
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Novos desafios até hoje e uma nova consciência
Com o fim dos acordos de pesca com Marrocos, no final da 
década de 90, Paulo José teve que traçar novos rumos. Apos-
tou com a família na sardinha e reconverteram toda a frota - a 
Menina Encantada foi abatida, o Sebastião Paulo foi vendido a 
um armador português que andava na Mauritânia, e o Raio de 
Sol foi também vendido. Mantiveram a traineira Pombinho e a 
Beatriz Paulo. Já este ano a traineira Pombinho foi rebatizada 
de Sebastião Paulo, cumprindo-se assim a justa homenagem 
aos Pais, Sebastião e Beatriz.
Quando se reformou, pouco tempo depois, e como tantos ou-
tros pescadores, o “bichinho” da pesca foi mais forte e não 
conseguiu afastar-se. Numa parte do ano dedica-se às 
duas traineiras que tem em sociedade com os irmãos, 
na outra parte do ano vai para Marrocos pescar, ren-
dendo um irmão. Parado e longe da pesca é que não 
consegue estar, e não podendo trabalhar nas traineiras com 
os irmãos (pela sua condição de reformado) resta-lhe Mar-
rocos, onde nada lhe é estranho! Vai governar uma embar-
cação de pesca do anzol marroquina, de um armador portu-
guês, que é comprador de peixe e retalhista, de quem já se 
aproximara no período de vigência dos Acordos. O barco e a 
tripulação são marroquinos. Os compradores/armadores são 
uma realidade com cada vez mais expressão no setor, atesta 
Miguel Lourenço: “Quem está a investir nos barcos de pesca 
são compradores de peixe – compram barcos para assegurar 
o escoamento do produto e não os pescadores. Teria mais 
legitimidade se fossem os pescadores… eles já tinham o pro-
duto na mão, faltava fazerem o resto.” Paulo José, diz que 
infelizmente ao pescador não chega pescar! Não se cansa de 
repetir, “se eu soubesse… Era demais o que se fazia, sempre 
mais e mais. Não havia muita consciência. Mas pior do que 
os nossos barcos, eram os arrastões espanhóis e franceses, 
esses sim esgotaram os bancos de pesca de Marrocos, Mauri-
tânia, e outros bancos assim... O peixe espada andava por ali 
aos montes…” Hoje é diferente, como diz Mariana, “aquilo é 
chapa ganha chapa batida”. O dinheiro custa-lhe menos 
a ganhar! São 20 homens a bordo, e quando terminam a 
faina, uma parte dos homens vai tratando logo das artes para 
a próxima faina, e já têm as celhas2 preparadas. Apanha-se 
menos mas ganha-se mais. Dantes eram 300 e tal caixas por 
dia! Se eu soubesse… A forma de trabalhar as artes é também 
diferente. Dantes tínhamos a retenida (a madre) e as linhas 
com os anzóis eram colocadas ao longo da retenida. Agora é 

só uma linha com os anzóis e não é necessário mais nada… 
dantes demorava mais de duas horas a largar o aparelho todo, 
hoje uma hora e tal. Ficamos mais descansados todos. 
Tem também alguns projetos que gostaria de desenvolver 
para a pesca da sardinha nas “funduras”... queria trazer as 
técnicas de pesca que se fazem nalguns países (Dinamarca, 
Noruega), aprender e trazer para cá! para ensinar aos sobri-
nhos, e levá-los também para verem como se faz… 

Na cabine, anos 70-80

Em Marrocos, 2017
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Valorização das Pescas

Reconhecimento público

As boas pescarias já lhe valeram o reconhecimento pú-
blico com inúmeras medalhas conquistadas por ser cam-
peão da pesca, pelas pescarias em Marrocos sobretudo. 
Um desses prémios incluiu também uma viagem à Dina-
marca para partilhar experiências com outros armado-
res. Aí o rei é o bacalhau, e os armadores queixavam-se 
de que o peixe escapava muito da rede. Depois de obser-
var o modo como faziam, e pela sua experiência da Xá-
vega, Paulo José sugeriu que o saco da rede poderia ser 
muito afunilado, e por isso o peixe fugia. “o saco da rede 
deveria fazer mais bolsa para prender o peixe”, uma tese 
que não colheu muitos adeptos na altura… Anos mais 
tarde veio a Sesimbra à sua procura um homem de Bru-
xelas, que esteve também na Dinamarca, para lhe dizer 
que ele tinha razão!

1. Bancos de pesca Josefina, no atlântico nordeste e Gorringe, entre a costa Sul de Portugal e 
a Madeira, a Sudoeste do cabo de São Vicente
2. Os aparelhos onde se colocam as linhas com os anzóis, outrora caixas de vime ou madeira, 
atualmente de plástico.

Nota: as fotografias dos barcos de pesca foram gentilmente cedidas por Miguel Lourenço

Tudo pelos barcos, tudo pela família
Não acha que ele é um lutador? 
No dia 3 de março fez 50 anos de casamento, mas diz Maria-
na... “não vivi com ele mais de 20 anos. O resto do tempo foi à 
espera. Para mim tu foste mais do eu. Ele trabalhou uma vida 
inteira! Não acha que ele é um lutador?” “Sempre viu o mar 
à frente! No princípio da vida isto foi complicado, mas ele tinha 
objetivos…”, “eu nunca trabalhei o meu trabalho foi em casa”. 
Já Paulo José diz que sim, que ela trabalhou. E muito! para 
poder aguentar o barco em terra sozinha e se não fosse isso… 
Quando a filha nasceu ele não estava em Sesimbra, estava 
no Algarve, com a sua Menina Encantada, conheceu-a já com 
15 dias… mas todos os dias telefonava do barco! E assim foi 
com todos, os três filhos (2 raparigas e 1 rapaz) e os 8 netos 
(6 raparigas e 2 rapazes). Todos se criaram. “Conseguimos”, 
suspira Mariana. O tempo de crescimento dos filhos parece 
ter demorado a passar. “Parecia que era demais, todos os dias 
sempre a estudar, uma etapa e mais outra e outra… não tinha 
fim…” o que é certo é que todos se formaram. Era também isso 
que Paulo José desejava para eles.
O filho tem apoiado muito na área de informática, e se não 
fosse isso dificilmente teria conseguido chegar tão longe. Um 
dos seus netos talvez vá fazer um Verão a trabalhar no arma-
zém de pesca, para ganhar experiência… mas no fim o que 
importa é que conseguiram! E o bichinho que continua a de-
sinquietar. Celebrará os 76 anos longe da família, em Marro-
cos, mas com o coração cá também, como durante toda a sua 
vida de pescador.

Com Miguel Lourenço

“Salva-Vidas de Sesimbra”

“Costumava pensar que não há mal que passe no meu 
barco. Era o que eu pensava. E se passasse pensava que 
depois disso só pode vir a bonança”… Foi assim que foi 
sempre arriscando. Guarda com orgulho os diplomas do 
Instituto de Socorros a Náufragos pelos barcos (e vidas) 
que salvou. Outra coisa não poderia ter feito, “ele é o 
salva-vidas de Sesimbra”, como diz Mariana, como são 
também os outros irmãos.
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M ar Livre

Realidades e paradoxos 
das pescas portuguesas*

Embora a Política Comum de Pescas reconheça e incentive o papel das organizações 
profissionais na execução das políticas comunitárias, em especial das dezasseis 
Organizações de Produtores existentes em Portugal, continuam profundos os 
desequilíbrios na cadeia de valor dos produtos da pesca, da primeira venda em 
lota ao consumidor final

Álvaro Garrido 
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Investigador do CEIS20

Apesar do processo de concentração do comércio de retalho, 
segundo um estudo de Conceição Santos apoiado em dados do 
Instituto Nacional de Estatística, em 2012 contavam-se 4 606 
empresas cuja principal actividade incidia na Pesca e Aquacul-
tura, 176 na preparação e conservação de peixe, crustáceos 
e moluscos e 5 205 empresas na comercialização de produ-
tos da pesca. No entanto, mais de dois terços das vendas de 
produtos da pesca no comércio de retalho concentra-se nas 
grandes superfícies (“estabelecimentos não especializados”).
Um dos paradoxos históricos das pescas em Portugal consiste 
na incoerência entre uma política de pescas orientada para a 
gestão das pescas longínquas e as realidades de uma frota 
nacional maioritariamente composta por embarcações da pe-
quena pesca. Um sinal desse enviesamento encontra-se no 
próprio debate público, em especial na informação da impren-
sa e televisões. O escrutínio das políticas de pescas confirma 
um velho erro de perspectiva: em regra, o exame das políticas 
centra-se nas pescas transoceânicas e no declínio histórico 
dos seus factores de produção. 
No conjunto de Estados que hoje compõem a União Europeia, 
Portugal é aquele que mais depende de capturas obtidas no 
exterior para o abastecimento do mercado interno. Destacam-
-se o bacalhau (Atlântico Norte) e a pescada (Sudeste Atlânti-
co). Actualmente, a pesca longínqua portuguesa ainda regista 
trinta navios: são arrastões pela popa, palangreiros e cama-
roeiros. Operam na zona NAFO, fora das duzentas milhas do 
Canadá, na NEAFC, fora das duzentas milhas da Islândia, e 
ainda na zona económica exclusiva da Noruega, no arquipéla-
go de Svalbard e ao largo de Moçambique. No entanto, a ati-
vidade pesqueira desenvolvida nas nossas águas de jurisdição 
teve, desde sempre, a maior relevância social e económica 
para as comunidades litorâneas. 
Os constrangimentos do meio natural explicam esse paradoxo. 
O facto de Portugal dispor de uma plataforma continental re-
lativamente estreita e pobre de recursos e o facto de as águas 
de jurisdição nacional estarem numa zona do Atlântico de bai-
xa produtividade natural sempre limitaram o desenvolvimento 
da pesca costeira. Precisamente por isso, a pequena pesca, 
muito versátil e dirigida a um grande número de espécies, fun-
ciona como reservatório ocupacional. Em períodos de refluxo 

dos direitos de acesso a águas exteriores, é à pequena pesca 
que muitos pescadores voltam. 
Há muito notadas por geógrafos como Orlando Ribeiro e Ra-
quel Soeiro de Brito, estas realidades paradoxais explicam a 
especialização precoce das pescas nacionais e o facto de as 
duas maiores frotas, em tonelagem e potência, terem sido as 
do bacalhau e da pescada, espécies cuja produção se desti-
na ao mercado interno. Historicamente, essa especialização 
gerou uma forte dependência desses recursos e explica a vul-
nerabilidade das pescas longínquas perante factores externos 
em mudança, relacionados com os direitos de acesso.
Nos anos que correm, a defesa insistente dos interesses da 
grande pesca, ainda que pouco consequente devido às limi-
tações externas de acesso aos recursos e à perda de força 
da estrutura associativa das pescas longínquas, colide com a 
composição socioprofissional do sector e parece incoerente 
com o modelo de gestão dos recursos vertido na nova Política 
Comum de Pescas da União Europeia. Segundo dados oficiais 
de 2015, 76% dos activos das pescas portuguesas (incluindo o 
continente e os arquipélagos da Madeira e Açores) encontram-
-se na pequena pesca. Hoje como ontem, a esmagadora maio-
ria dos pescadores trabalham junto à costa, seja por razões 
de segurança, seja devido à riqueza dos ecossistemas que aí 
encontram. Hoje, porém, já são poucas as embarcações de 
pesca sem motor (1556, de acordo com os dados do INE re-
ferentes a 2015), o que se traduz numa acentuada quebra do 
número total de barcos de pesca. 
De acordo com as organizações de produtores, na opi-
nião dos sindicatos de pescadores e da PONG Pesca, 
gerindo de forma equilibrada os recursos biológicos é 
possível proteger um sector, manter a sua rentabilida-
de e planear o seu desenvolvimento. Metas de progresso 
e de estabilidade que implicam gerir responsavelmente 
as perspectivas de crescimento do sector e garantir uma 
estrutura de governação mais eficiente, maior investi-
mento em investigação pública e melhor fiscalização da 
ZEE.

*Este artigo resulta da adaptação de um excerto do livro de nossa autoria, As Pescas em Por-
tugal, ed. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. Este livro é dedicado a Mário Ruivo.
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FOR-MAR 

Um centro de formação profissional com 
mais de 30 anos de existência, a trabalhar 
para valorizar o setor das pescas

A formação e qualificação dos profissionais que integram a 
fileira das pescas tem sido uma preocupação permanente do 
nosso país, procurando responder às relevantes exigências a 
que esta atividade está sujeita, quer no plano da segurança 
e salvaguarda da vida humana, quer no plano da proteção de 
recursos e exploração sustentável desta relevante atividade 
económica.
Portugal dispõe de um centro de formação profissional para 
o setor das pescas e do mar, o FOR-MAR, de natureza públi-
ca e estrutura descentralizada, com presença nos principais 
portos de pesca do território continental, que constitui cer-
tamente uma mais-valia para a fileira das pescas, os seus 
profissionais e as empresas.
O FOR-MAR disponibiliza a toda a comunidade das pescas 
os seus meios, infraestruturas e know-how, não apenas para 
dar resposta às necessidades de formação que resultam dos 
requisitos legais para o acesso e progressão nas carrei-
ras profissionais da pesca, mas também para colaborar 
com todos os agentes do setor na construção de soluções de 
inovação e valorização dos recursos humanos, procurando 
atingir níveis de excelência e competitividade que este setor 
requer e impõe.
É nesta linha que o FOR-MAR disponibiliza anualmente um 
amplo plano de formação com múltiplas ações distribuídas 
pelos seus 12 Polos, que procura corresponder às neces-
sidades expressas pelo setor, num diálogo permanente que 
procuramos manter com todas as associações profissionais, 
organizações de produtores e restantes operadores da fileira 
das pescas.
No esforço permanente de resposta a todas as áreas profis-
sionais da envolvente do setor das pescas, o FOR-MAR man-

É FORMADOR COM CCP? VENHA TRABALHAR COM A NOSSA EQUIPA!

Recrutamos formadores externos com experiência nas áreas:
- Mestrança e marinhagem da pesca, do comércio, do tráfego local, de máquinas
- Aquicultura; Construção naval; Eletricidade e energia; Indústrias alimentares
- Cursos da Convenção STCW

Envie o seu CV e CCP para os nossos Polos de Formação (contactos em http://www.for-mar.pt/contactos/)

tem ainda propostas de formação destinadas a áreas como a 
aquicultura, indústria transformadora dos produtos da pesca, 
construção e reparação naval, frio e climatização, e outras 
que resultem de necessidades específicas expressas pelos 
parceiros setoriais.
Prosseguindo um objetivo de melhoria permanente de qua-
lidade dos seus serviços, o FOR-MAR adotou o Sistema de 
Gestão da Qualidade através da aplicação da norma ISO 
9001:2008, em junho de 2014, procurando assim garantir e 
demonstrar a qualidade dos seus serviços. Esta certificação 
de qualidade permite ao FOR-MAR oferecer cursos de forma-
ção reconhecidos no plano nacional e internacional, designa-
damente os que decorrem da convenção STCW (Normas de 
Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os 
Marítimos), cursos esses imprescindíveis para a certificação 
dos marítimos que operam em embarcações do comércio, 
mas também para os marítimos da pesca cujas embarcações 
sejam abrangidas pelas regras da referida convenção.
Face às importantes exigências de qualificação dos profissio-
nais atualmente no setor marítimo, o FOR-MAR está a desen-
volver um relevante esforço de modernização e valorização 
de toda a sua estrutura, procurando atualizar as suas res-
postas formativas em áreas tão diversas como as máquinas 
marítimas, eletrónica e telecomunicações, tecnologias de na-
vegação e gestão do navio, segurança alimentar, controle de 
qualidade dos produtos da pesca.
No atual contexto de importantes desafios globais, o FOR-MAR 
tem por visão ser reconhecido como entidade nacional de re-
ferência para a formação e certificação profissional na fileira 
das pescas, aquicultura, indústria transformadora do pescado, 
atividades marítimas em geral e atividades conexas.

PUB
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Cultura Costeira

A convite da Direção Regional de Cultura do Algarve, a Mútua 
participou com uma Palestra no Curso “Património Imaterial”, 
promovido por este organismo em janeiro último. A sessão da 
nossa responsabilidade foi ministrada por Maria do Céu Baptista 
que levou até aos participantes as metodologias de aborda-
gem patrimonial com as comunidades costeiras, desenvolvidas 
no âmbito de projetos promovidos pela Mútua ou em parceria 
com outras organizações, de que é mais emblemático o projeto 
CCC-Celebração da Cultura Costeira, desenvolvido entre 2007 e 
2010, na esteira do Mecanismo Financeiro EEAGrants.
O Curso foi dirigido a profissionais ligados a estas temá-
ticas e aberto a todos os interessados, tendo a equipa da 

“Muito especialmente chama-se atenção para a cultura piscatória tão desprezada em livros e manuais para crianças como 
um passo para entender a cultura costeira que marca esta região e que teremos de reconhecer em articulação com o 
restante país. Olhar e sentir o mar em Vila Chã expressa-se como “uma necessidade”, que importa manter, cuidando ao 
mesmo tempo dos desafios que o vulnerável século XXI nos traz. Para que as riquezas que herdamos se possam transmitir 
temos de as respeitar e conhecer melhor, de as amar na sua essência, de atuar conscientemente sempre que pressenti-
mos pressão ou perigo. Isto é saber que o mundo é composto de mudança e que somos todos nós que a criamos. Com 
amor a oferecemos a todos…” (Facebook do Mar de Experiências)
Com esta abordagem cultural e patrimonial Mar de Experiências continua a desafiar-se ao apostar na sua representação 
na XI Feira Ciência, promovido pelo Centro de Ciência Viva de Vila do Conde, nos dias 10, 11 e 12 de maio.

Catarina, Mário, os seus pais, o Sr. Feliz e a 
sua neta Diana, continuam a dar que falar 
sobre Vila Chã! Entre o mar e a terra, evo-
cando as profissões marítimas, as tradições, 
a fauna e a flora deste pedaço de terra e 
de mar, tão pequenino no universo, mas tão 
grande para quem lá vive, e para todos os 
que o acompanham, pela mão de Teresa Aze-
vedo e Bruno Costa, os seus autores. Come-
çou com um livro infantil, que apela à ligação 
à comunidade e aos valores locais relacio-
nados com a pesca, o mar, o ambiente, e à 
segurança também, sensibilizando as crian-
ças e os adultos (através do entusiamo das 
crianças que são as personagens principais!) 
para como diz a Teresa Azevedo, “amarem 
a sua cultura”. Uma história que nasceu de 
um projeto de que nos orgulhamos de ter 
promovido, o CCC, que em boa hora, juntou 
dois construtores navais – Benjamim Moreira 
de Vila Chã, e Gunnar Eldjarn, norueguês, 
que construíram uma catraia de Vila Chã, o 
Mestre Lourenço, réplica do barco São Ma-
teus, que aí está depositária. Também o “Mestre Lourenço” lá 
está, no livro, para evocar esta história.
Um livro, os jogos, a boneca, e a hora do conto que anda de 
porto em porto, respondendo às solicitações de escolas, bi-
bliotecas ou museus. Maria do Céu Baptista acompanha este 
percurso, cuidando deste projeto com muita dedicação, e pro-
metem-se mais novidades e intervenções.

Mútua do Algarve marcado também presença na sessão.
Esta formação dividiu-se em sessões mais teóricas onde se 
abordaram as questões da identificação e inventariação do 
património, legislação em vigor, classificação da Unesco, rela-
ções entre cultura popular e património imaterial, etnografia, 
e sessões mais práticas com a apresentação de casos práticos 
de trabalho e projetos nesta área desenvolvidos por municí-
pios e museus, investigadores e artistas.
Os presentes provinham de instituições diversas incluindo da 
área privada e a participação atenta demonstra a relevância 
destas intervenções, mesmo que não tenham por base o lan-
çamento de projetos financiados.

Curso Património Imaterial

Vila Chã, um mar de experiências

Entre as várias presenças destacamos o lançamento dos Jogos 
Pedagógicos “Mar de Experiências” em fevereiro no Centro de 
Interpretação e Monitorização Ambiental, de Vila do Conde, no 
âmbito da inauguração da exposição "Litoral de Vila do Conde" 
organizada pelo CIMA, onde estive também presente a equipa 
da Mútua de Vila do Conde, incluindo o Administrador Jeróni-
mo Viana e o Coordenador da Zona Norte, Edgar Sousa.
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Saúde Marítima

Certificados Médicos 
para os Pescadores
A Sociedade Portuguesa de Saúde Marítima (SPSM) de acordo com o estipulado nos seus Estatutos, 
tem por objetivo principal promover, divulgar e contribuir de uma forma transversal, para o desenvol-
vimento técnico e científico da Saúde marítima em Portugal, em particular e para o tema deste artigo, 
promover e incentivar o conhecimento, o estudo e a discussão dos problemas relativos à Saúde Marí-
tima, com especial atenção nas questões relacionadas com os requisitos de saúde prévios ao exercício 
das atividades marítimas e relativas à saúde e segurança ocupacionais. Assumimos o compromisso de 
dar conhecimento da legislação aplicável aos pescadores e aos marítimos em todos os setores da sua 
atividade. Assim e apesar de espaçado no tempo e por continuar a ser uma matéria que continua a 
levantar dúvidas na sua aplicação e implementação considerámos primordial clarificar qual o quadro 
legal aplicável aos certificados médicos

Sociedade Portuguesa de Saúde Marítima

A Convenção relativa ao Trabalho no Sector da Pesca, 2007 – 
Convenção nº188 e a Recomendação relativa ao Trabalho no 
Sector da Pesca, 2007 – Recomendação nº 199 foram adota-
das pela Conferência Geral Internacional do Trabalho na sua 
96º sessão, em 14 de Junho de 2007. A Recomendação nº199 
é de cumprimento não obrigatório, contém informação adicio-
nal de natureza técnica e fornece orientações para apoiar os 
Membros no desenvolvimento, implementação e cumprimento 
das disposições obrigatórias.

“Nenhum pescador deve trabalhar a bordo de um navio 
de pesca sem possuir um certificado médico válido que 
ateste a sua aptidão médica para o exercício das respe-
tivas funções”

O artigo 10º da Convenção nº 188 da OIT consagra de uma 
forma inequívoca um requisito obrigatório prévio ao exercício 
de funções a bordo de um navio de pesca!
Contudo, a autoridade competente do Estado pode, após con-
sulta, conceder derrogações à aplicação desta disposição, 
tendo em conta a segurança e a saúde dos pescadores, a di-
mensão do navio, a disponibilidade da assistência médica e os 
meios de evacuação, a duração da viagem, a zona de opera-
ção e o tipo de atividade de pesca. 
Estas derrogações não são aplicáveis aos pescadores que exer-
çam funções a bordo de um navio de pesca de cumprimento 

igual ou superior a 24 metros ou com viagens de duração su-
perior a 3 dias no mar. Por outro lado e em casos urgentes, a 
autoridade competente pode autorizar um pescador a exercer 
funções neste tipo de navios por um período de duração limi-
tada e especificado, desde que o pescador esteja em posse de 
um certificado médico caducado em data recente e enquanto 
aguarda pela emissão de um novo certificado.

Todos os  Estados  (membros da OIT) devem adotar leis, regu-
lamentos ou outras medidas sobre (artigo 11º da Convenção 
nº 188):
• a natureza dos exames médicos
• a forma e o conteúdo dos certificados médicos
• a emissão do certificado médico por médicos qualificados, ou 
no caso de um certificado relativo apenas à acuidade visual, 
por uma pessoa qualificada reconhecida pela autoridade com-
petente para a sua emissão.
• a frequência dos exames médicos e o respetivo período de 
validade
• o direito de recurso após recusa de emissão de um certifica-
do médico ou imposição de limitações laborais nas funções a 
desempenhar a bordo.

Para além dos requisitos constantes dos artigos 10 e 11º da 
Convenção 188, dispõe o artigo 12º desta mesma Convenção 
que num navio de pesca de comprimento igual ou superior a 
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24 metros ou cujas viagens tenham uma duração superior a 
3 dias no mar, o certificado médico do pescador deve, pelo 
menos indicar que:
• a audição e a visão são satisfatórias para o desempenho das 
funções a bordo;
• o pescador não apresenta problemas médicos que possam 
ser agravados pelo serviço no mar ou que o posam tornar 
inapto ou pôr em perigo a segurança e a saúde de outras 
pessoas a bordo.
O citado artigo consagra igualmente disposições relativas à 
validade, a qual deve ter a duração de 2 anos, com exceção 
do pescador menor de 18 anos em que o período máximo de 
validade será de 1 ano, bem como a caducidade do certificado 
durante a viagem o qual permanecerá válido até ao fim da 
referida viagem.

A LEGISLAÇÃO NACIONAL
O Decreto-Lei nº 34/2015, de 4 de março, determinou no Capí-
tulo II – Aptidão médica para o serviço dos marítimos – artigos 
4º a 8º, a necessidade de se reformular a emissão dos Certifi-
cados Médicos aos marítimos abrangidos por este diploma, os 
quais devem passar a obedecer aos parâmetros estabelecidos 
na Diretiva nº 2008/106/CE, de 19/11/2008, alterada pela Di-
retiva nº 2012/35/EU, de 21/11/2012, ambas do Parlamento 
Europeu e do Conselho, as quais procedem à regulamentação 
da aplicação das Emendas de Manila ao anexo à Convenção 
Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de 
Serviço de Quartos para os Marítimos de 1978.

A Portaria nº 101/2017, de 7 de março, publicada “ao abrigo 
do disposto no nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 34/2015, de 
4 de Março”, “define os procedimentos relativos à emissão do 
certificado médico para marítimos, aprova o respetivo modelo 
e define o grau de discricionariedade permitido aos médicos 
reconhecidos na aplicação das normas médicas” (artigo 1º)
Este Decreto-Lei, no seu artigo 2º - Âmbito de Aplicação – 
excetua expressamente, entre outros, na sua alínea b), os 
marítimos que prestam serviço a bordo de navios de pesca do 
seu campo de aplicação.

Em conclusão aos marítimos que exercem funções em embar-
cações de pesca e do tráfego local aplicam-se os requisitos e o 
modelo de certificado médico constante do anexo II ao Decre-
to-Lei nº 280/2001, de 23 de Outubro com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei nº 206/2005, de 28 de Novembro, 
sendo que a comprovação da aptidão física e psíquica decorre 
da apresentação pelos interessados do referido certificado de 
aptidão física emitido por médicos com especialidade de me-
dicina do trabalho ou por médicos em serviço nos centros de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde.

A Convenção nº 188 ainda não foi ratificada por Por-
tugal, porém já foi publicada a diretiva (EU) 2017/159 
do Conselho que aplica o Acordo dos parceiros sociais 
relativo à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no 
Sector das Pescas, de 2007 da OIT (Convenção 188), 
e obviamente a obrigatoriedade de transposição para 
direito interno. Esta obrigatoriedade vai conduzir ne-
cessariamente a uma futura harmonização e unifor-
mização, com as devidas adaptações, do quadro legal 
aplicável aos exames médicos e certificados médicos de 
todo o pessoal do mar, marítimos e pescadores.

Fonte da imagem
https://beira.pt/coolkids/pais-e-profs/por-que-te-ausculta-o-medico-por-meio-de-um-estetosco-
pio

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo tem como objetivo principal ligar o 
rio Tejo desde Malpica do Tejo / Vila Velha de Ródão ao grande estuário do 
Tejo (Oeiras).
Realizado por embarcações típicas do Tejo, como o tradicional picoto e a 
bateira, que transportam a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, 
em peregrinação fluvial às comunidades ribeirinhas e às aldeias Avieiras, 
nas margens do Tejo, o Cruzeiro tem como objetivos específicos: Reforçar 
a identidade das comunidades, aproximando-as através da partilha cultural 
e religiosa; Aproximar as comunidades do rio Tejo para usufruírem da sua 
riqueza; Transformar as comunidades ribeirinhas em elementos divulgadores 
das enormes potencialidades do rio na área do Turismo Sustentável e das 
Culturas a ele associadas.
O Cruzeiro refaz, simbolicamente, a ligação fluvial da região de Vila Velha de 
Ródão com o grande estuário do Tejo, interrompida no final do séc. XIX com 
a chegada do comboio, depois da saída do último barco de água-acima.
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Segurança Marítima

O Mestre Domingos Postiga tem 40 anos 
de vida e 20 de mar. Filho e neto de pescado-
res de Vila do Conde trabalha a partir do porto 
de Aveiro, no “Baleal” e no “Vem se vier”.
No início, como outros camaradas de profis-
são, não quis nada com esse novo aparelho de 
auxílio à navegação que estava a chegar aos 
barcos costeiros, com mais de 15 metros de 
cumprimento – o AIS, em português Sistema 
Automático de Navegação. Um Sistema de lo-
calização e comunicação de dados por satélite 
que dá a posição, velocidade, rumo e proa dos 
navios, prevenindo colisões entre navios.
Domingos Postiga trabalha “há 40 anos nos 
mesmos mares”, 40 anos porque eram já os 
mares do seu avô e do seu pai. 40 anos de 
conhecimento acumulado do comportamento 
dos mares e das espécies que aí habitam, 40 
anos em que o segredo era mesmo a alma do negócio... Segre-
dos que todos se orgulham de ter, e que resistem em largar... 
porque bem vistas as coisas, e apesar das evoluções tecnoló-
gicas a bordo das embarcações, até chegar o AIS nunca esses 
segredos ficaram tão expostos. Da sua experiência de trabalho 
o alcance do sistema chega às 10 milhas náuticas, mas pode 
chegar ainda mais longe, e pode ler-se com toda a precisão, no 
computador, o trajeto dos outros barcos, e os lugares onde estão 
parados a largar as artes de pesca… pode repetir os rumos feitos 
nas fainas com toda a precisão.
Resistiu a aceitar o sistema, mas com o tempo foi sentin-
do as vantagens, sobretudo do ponto de vista da segu-
rança, para prevenir a colisão com outros navios ou obs-
táculos, e hoje considera-o indispensável. Tem o sistema 
instalado nos seus dois barcos, mesmo no mais pequeno, onde 
não é obrigatório. Em termos tecnológicos o novo sistema é de 
fácil instalação e ligação. O aparelho instala-se na ponte de leme, 
ligado ao computador, e com uma aplicação consegue-se visua-
lizar tudo o que acontece com os navios à sua volta. Nos perío-
dos em que faz muita névoa pela manhã, muitos frequen-
tes na sua região e que podem ser um obstáculo sério à 
navegação, é quando sente mais a sua eficácia. Nada se 
vê à frente dos olhos, literalmente, e o radar não locali-
za tudo. As pequenas embarcações por exemplo, podem 
passar sem serem localizadas no radar, “quanto mais pe-
queno o barco menos eco no radar”, e nestas situações só 
o AIS garante. O AIS tem também incorporado um alarme 
quando se entra em rota de colisão com outro navio (ou 
qualquer obstáculo localizado na rota que o navio está a 
fazer), que só pára de apitar quando a rota é corrigida. 
Em terra, as famílias podem instalar a aplicação (até nos 
telemóveis!) e acompanhar a viagem, a par e passo... 
O problema surge agora quando os outros barcos não têm o 
mesmo sistema ligado! Se não têm o sistema não são detetados. 
Todos os barcos com mais de 15 metros o têm instalado, mas 
nem sempre está ligado. Esta realidade não é segredo para nin-
guém. As autoridades são exigentes no que respeita à instalação 
do sistema a bordo, e se está ou não ligado na entrada e saída 
da barra, mas não tem a mesma exigência e eficácia quando os 
barcos entram nas suas rotas… e por isso, para prevenir, o radar 
deve estar sempre também operacional. São então, pela sua ex-
periência aparelhos complementares. 

Enquanto não estiver generalizada a sua 
boa utilização as suas potencialidades fi-
carão sempre aquém, e o efeito de pre-
venção e de alerta que tem quando a fun-
cionar em pleno, ou seja em comunicação 
com os outros, não é eficaz. 
Também para garantir uma maior transpa-
rência entre todos no acesso aos mares é im-
portante a sua instalação. No final sabemos 
que mesmo que todos partam do mesmo lu-
gar, a conhecer em detalhe o rumo de cada 
um, mesmo que todos tivessem a bordo os 
mesmos equipamentos, a mesma capacidade 
de motor, as mesmas tecnologias ao serviço, 
haverá sempre o fator humano, e em última 
instância da sorte, a determinar o sucesso ou 
insucesso de uma pescaria!

Mestre Domingos Postiga faz um alerta 
à navegação! Sistema AIS

AIS
O AIS (do inglês Automatic Identification System) é um 
sistema de identificação e monitorização de navios autó-
nomo e contínuo, que permite trocar dados relativos ao 
navio, incluindo a identificação, posição GPS, rumo, velo-
cidade, dados sobre a viagem (portos de origem/destino) 
por via eletrónica, com outros navios que se encontrem 
próximos e com estações em terra. Funciona na banda VHF 
pelo que o seu alcance depende  da altura da antena, em 
termos médios é da ordem das 24 milhas, embora possam 
ser registados alcances práticos muito superiores. 
O preço do equipamento com a antena ronda os 3/4 mil 
euros. 

Complementaridade entre AIS e Radar
No radar, ondas de rádio são transmitidas e os seus ecos 
são analisados. Desta forma, navios e outros obstáculos à 
volta e no alcance do radar podem ser automaticamente 
detetados, embora nem sempre identificados, e algumas 
informações podem ser inferidas, tais como velocidade e 
rumo, comparando posições sucessivas. Já o AIS é um sis-
tema integrado, que disponibiliza estas leituras de modo 
automático. Na medida em que nem todos os barcos têm 
AIS, o radar é sempre um aparelho necessário a bordo. 

Consulta
https://www.dgrm.mm.gov.pt e http://salvador-nauti-
co.blogspot.pt/2010/02/ais.html (13-5-2018)
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Setor Cooperativo e Social

Campanha do Pirilampo 
Mágico 2018
À descoberta de novas fronteiras

A Campanha do Pirilampo Mágico 2018 trouxe um Pi-
rilampo diferente. Desta vez o bichinho reluzente tem 
uma cara nunca antes vista e vem à descoberta de novas 
fronteiras! Aventure-se com ele e ajude o trabalho da 
Fenacerci – Federação Nacional de Cooperativas de Soli-
dariedade Social com as crianças, jovens e adultos com 
deficiência intelectual e/ou multideficiência.

Procure-nos também nos balcões da Mútua!

“O ano de 2018 é um marco importante! É o ano em que 
o Pirilampo Mágico assume uma nova imagem, mais ou-
sada e moderna, mantendo contudo a missão que esteve 
na base da sua criação: lutar pela defesa e consagração 
dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e 
multideficiência e apoiar as organizações que lhes pres-
tam suporte!”

Acompanhe o Pirilampo no sítio institucional da Fenacer-
ci e nas redes sociais: https://www.fenacerci.pt/pirilam-
po-magico/campanha-pirilampo-magico-2018/

FORMAÇÃO COOPERATIVA

Regulamento Geral 
Proteção de Dados (RGPD)

Na sequência do novo quadro normativo para a proteção de 
dados e respetiva uniformização e ordenamento comum nesta 
matéria em todo o espaço europeu, a CONFECOOP em articu-
lação com a FENACERCI, na qualidade de entidade formadora 
certificada e com o gabinete jurídico Teófilo Araújo dos Santos 
- Advogados, levou a efeito quatro ações formativas enqua-
dradas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
As cooperativas, conscientes do impacto da aplicação do RGPD 
desde 25 de Maio, o que implica várias mudanças às regras 
atuais em matérias de proteção de dados, manifestaram um 
enorme interesse no aprofundamento dos conhecimentos e na 
aplicação prática das conformidades previstas no regulamen-
to. As ações de formação realizadas visaram dar a conhecer 
as especificidades do novo regime legal, as obrigações e os 
requisitos para o tratamento de dados pessoais por parte das 
cooperativas. Participaram aproximadamente 120 dirigentes 
cooperativos, dotando os participantes dos conhecimentos 
referentes ao RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parla-
mento Europeu e do Conselho) de 27 de abril de 2016. Os 
conteúdos programáticos abordados passaram pela aborda-
gem sobre a razão de ser do RGPD, a relação das cooperativas 
com o regulamento e a aplicação do RGPD nas cooperativas 
em pormenor.

Joaquim Pequicho
Diretor Executivo da CONFECOOP

Novos Protocolos em Peniche e Nazaré 
para os cooperadores Mútua!
Os cooperadores da Mútua, bem como os nossos sinistrados, têm a partir de agora benefícios em duas Farmácias de Pe-
niche e Nazaré, que lhes disponibilizam produtos e serviços em condições mais vantajosas, à semelhança do protocolo já 
existente com outro grupo farmacêutico, que serve já os nossos utentes de Portimão, Pegões, Beja, Vila Nova de Milfontes, 
Lagos e Monchique. São os mais recentes protocolos firmados pela Mútua dos Pescadores em prol de um melhor ser-
viço aos seus utentes. Mais uma boa razão para nos procurar! Informe-se localmente ou no nosso site institucional. 
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A rte e Cultura

O mar na literatura
Apesar do planeta ser maioritariamente constituído por mar, são
escassas as grandes obras literárias que o têm utilizado em pano de fundo.
Mas como a literatura também é um reflexo da vida, certamente que 
teremos de lhe encontrar as causas a montante.
Essa questão não constitui, porém, o objetivo do presente artigo - aspeto 
que deixamos aos especialistas - pelo que vamos concentrar a nossa 
atenção nalguns dos livros que consideramos mais marcantes da literatura 
portuguesa e mundial, onde o mar é também importante protagonista

Adelino Cardoso

Odisseia – Homero
Provavelmente será esta a primeira grande obra-
-prima em que, a propósito das aventuras do len-
dário herói grego Ulisses no regresso à pátria após 
as guerras de Tróia, o mar nos aparece na sua 
plenitude.
Foi escrito por um grande génio da Antiguidade 
(o mesmo autor da Ilíada), sendo considerados, 
artista e obra, referências incontornáveis da litera-
tura de todos os tempos.  

As Viagens de Marco Polo - Marco Polo
É um livro importante porque desvenda as via-
gens feitas por este mercador veneziano, através 
da China e outros países do Oriente, nos séculos 
XIII e XIV, que permitiram melhorar o conheci-
mento das rotas marítimas, com grandes reper-
cussões na cartografia, e influenciaram perso-
nalidades como Cristóvão Colombo, que tiveram 
grande protagonismo durante a fase dos Desco-
brimentos.   

Auto da Índia – Gil Vicente
O pai do teatro português, nesta excelente comé-
dia de costumes, apesar do mar à distância e na 
mira dos Descobrimentos, deixa-nos um soberbo 
testemunho crítico da vida em Portugal durante 
esse período histórico.

Peregrinação – Fernão Mendes Pinto
Este relato de um aventureiro na procura de for-
tuna pelas terras do oriente, constituí uma precio-
sidade histórica, na medida em que nos permite 
aferir com objetividade as grandezas e misérias da 
gesta portuguesa.

História Trágico-Marítima – Bernardo Gomes 
de Brito  
Em forma de relato, o autor dá-nos conta de al-
guns dos mais conhecidos infortúnios ocorridos no 
mar durante o período das descobertas portugue-
sas.
Neste caso são o sofrimento, a dor e a morte que decorrem das 
condições de mar adversas, mas também da ambição desme-
surada dos conquistadores, nomeadamente estivando os navios 
com mercadoria em excesso.

Os Lusíadas – Luís de Camões
No requintado estilo maneirista, o vate da literatura 
portuguesa legou para a posteridade um poema de 
excelência, refletindo a epopeia dos Descobrimentos.
Aqui - ao contrário do que acontecia nos poemas 
épicos anteriores, como a Odisseia, onde o herói era 
sempre personalizado - o herói é o povo português, 
embora representado por Vasco da Gama.

Robinson Crusoe – Daniel Defoe
Publicado nos inícios do século XVIII em Inglaterra, 
este romance epistolar, inspirado num acontecimen-
to real, conta a história de um náufrago que ficou 
retido durante 28 anos numa ilha tropical, onde teve 
de sobreviver com os elementos naturais, sendo fi-
nalmente resgatado.
O imenso mar que o rodeia pode simbolizar no livro, 
primeiro o isolamento e depois a libertação.

20 000 Léguas Submarinas – Júlio Verne
Já no domínio do género que podemos apelidar 
como percursor da ficção científica, este fabuloso 
visionário francês antecipa a pesquisa das profun-
dezas do mar, muito antes do advento tecnológico 
que o permitiu concretizar, mas de forma admiravel-
mente imaginativa, para imenso agrado de jovens e 
adultos de todas as gerações. 

Moby Dick – Herman Melville
A partir da história de um cachalote enfurecido, este 
norte-americano, altamente criativo e inovador na 
técnica do romance, fala-nos da pesca, das suas vi-
cissitudes e das contingências no mar.

Os Pescadores – Raul Brandão
Este nosso conterrâneo do princípio do século pas-
sado, fez uma peregrinação de norte a sul do País, 
estudando as principais comunidades piscatórias, 
e relatando de forma magistral e impressionista as 
paisagens, pescadores e faina.
É um trabalho ainda hoje fundamental da literatura 

de crónicas sobre a pesca.

Mensagem – Fernando Pessoa
Pessoa, que aspirava a tornar-se num “Super Camões”, foi um 
defensor do chamado “V Império”, que implica a proteção e ins-
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piração divinas, engendrado no século XVII pelo Padre António 
Vieira.
E neste grandioso poema está bem presente tal anseio, sendo 
que na segunda parte “Mar Português” as descobertas e o mar 
ganham todo o relevo.

O Velho e o Mar – Ernest Hemingway
A luta dura e prolongada de um velho pescador cubano com um 
enorme espadarte constitui o leitmotiv para desenvolver toda 
uma narrativa intimista sobre a condição humana.
Uma das obras que mais contribuiu para a atribuição do Nobel da 
Literatura ao conhecido romancista norte-americano.

Mar Morto – Jorge Amado
Este romance, daquele que será provavelmente o autor brasileiro 
mais conhecido e influente em Portugal, trata da vida e das difi-
culdades dos pescadores, seus amores, crenças e naufrágios, na 
cidade da Bahia; mas dentro da orientação estética do realismo 
socialista.

Avieiros – Alves Redol
Para contornar a censura fascista, os 
autores do realismo socialista, adota-
ram entre nós a designação de neor-
realistas, em que Redol foi um dos 
seus expoentes máximos.
Neste livro ocupa-se da vida esforçada 
dos pescadores deslocados durante os 
invernos próprios de mar agreste na 
região centro, de onde eram naturais, 
para as margens do Tejo (onde pro-
gressivamente alguns se começaram 
a instalar em definitivo, criando comu-
nidades muito características).
E para o efeito, instalou-se numa casa 
(que ainda hoje tem uma placa a assinalar o facto) na pequena 
aldeia da Palhota, em plena lezíria ribatejana, próxima do Carta-
xo, onde acompanhava a faina e a vida dos pescadores, denun-
ciando a precária realidade com maior conhecimento de causa.  

O Lugre – Bernardo Santareno
Santareno é justamente considerado um dos maiores dramatur-
gos portugueses do século XX. No início da sua carreira médica, 
assumiu funções nas campanhas do bacalhau, o que lhe permitiu 
conhecer por dentro as contingências adversas dessa safra.
Esta peça, na sequência do elucidativo livro de crónicas “Nos Ma-
res do Fim do Mundo”, ocupa-se exatamente desse tema.

O Mundo Que Eu Vi – Genuíno Madruga
Enquanto Mútua dos Pescadores, 
permitam-nos que “puxemos a bra-
sa à nossa sardinha”, para culminar 
o artigo.
Porque efetivamente não é todos 
os dias que alguém, por muito ex-
periente e conhecedor que seja do 
mar e da técnica náutica, por muito 
audaz, intrépido e determinado que 
possa ser, se atreve num simples 
veleiro a dar a volta ao mundo em 
solitário.
Ora, este nosso dirigente e compa-
nheiro fê-lo e por duas vezes.
E ainda lhe restou engenho e arte 
para, numa obra cativante, escrita com grande autenticidade 
e excelentemente ilustrada, nos contar como foi.

Exposição “Uma Noite no 
Mar” no Museu Marítimo 
de Ílhavo
Integrada no programa 
oficial do Dia Interna-
cional dos Museus, a 
Câmara Municipal inau-
gurou no Museu Maríti-
mo de Ílhavo, no dia 19 
de maio, a exposição fo-
tográfica “Uma noite no 
Mar”, de Alfredo Cunha, 
que ficará patente ao 
público até ao dia 30 de 
setembro.
Trata-se de uma expo-
sição inédita de 40 re-
gistos fotográficos de 
Alfredo Cunha que es-
pelha a experiência do conceituado fotojornalista, 
numa noite, como pescador e tripulante a bordo da 
traineira “Henrique Cambola”, de Matosinhos, à pesca 
da sardinha.
“Uma noite no Mar”, em vésperas de um S. João, re-
gista as águas de estanho da noite, exalta os gestos 
do mestre e dos pescadores, praguejando entre si, 
içando as redes e sacudindo o peixe miúdo, e resta-
belece a harmonia das máquinas de navegar com os 
caçadores de peixes.
A pesca da sardinha é uma saga humana pouco mais 
do que invisível. Ocultada pelo imaginário épico que 
costumamos associar às pescas longínquas no Atlân-
tico Norte e no Atlântico SuI, a sardinha só é obje-
to de lembrança quando, ciclicamente, há notícia de 
naufrágios e de vidas perdidas no mar, ou quando se 
reabrem debates efémeros em tomo da escassez do 
recurso.
Historicamente, a pesca da sardinha é a grande pes-
caria portuguesa, tendo sido raros os anos em que as 
capturas de sardinha não ocuparam o primeiro posto 
nos desembarques registados nos portos e Iotas de 
Portugal.
Alfredo Cunha nasceu em 1953, em Celorico da Bei-
ra. Em 1970 iniciou a sua carreira profissional em 
fotografia publicitária e comercial e no ano seguinte, 
em 1971, a sua carreira de fotojornalista no "Notícias 
da Amadora". Colaborou com o Jornal “0 Século” e 
"O Século Ilustrado” (1972), a Agência de Notícias 
Português - ANOP(1977) e as agências de Notícias de 
Portugal (1982) e Lusa (1987).
Foi fotógrafo Oficial dos Presidentes da República Ra-
malho Eanes e Mário Sores. Em 1996 recebeu a Co-
menda da Ordem do Infante D. Henrique. Trabalhou 
no Jornal “Público” como fotógrafo e editor-chefe en-
tre 1989 e 1997, e integrou o grupo Edipresse como 
fotógrafo-chefe. Em 2000 começou a trabalhar na 
revista semanal Focus. Em 2002 colaborou com Ana 
Sousa Dias no programa de TV "Por Outro Lado” na 
RTP2. Entre 2003 e 2009 foi fotógrafo e editor-chefe 
do “Jornal de Notícias·. De 2010 a 2012 foi diretor fo-
togr8fico da “Global Imagens". Atualmente trabalha 
como freelancer, desenvolvendo projetos editoriais
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Mútua dos Pescadores
Mútua generosa e bendita
De uma gratidão infinita

Vives connosco afinal
Mais tarde saberás lembrar
Que soubemos acarinhar

Mútua dos Pescadores de Portugal

Poema de Álvaro Paquete
Lido na Assembleia geral da Mútua, de dezembro de 2017

Assembleia Geral da Mútua
25 de março 2018, Museu Nacional de Etnologia em Lisboa 

O Museu Nacional de Etnologia acolheu uma vez mais a Assembleia 
Geral ordinária de sócios da Mútua dos Pescadores, com a presença 
de mais de 100 associados, de várias regiões do país. Estiveram 
em discussão e aprovação o Relatório de Gestão da Mútua da ati-
vidade de 2017, a Política Interna de avaliação da adequação dos 
dirigentes eleitos e executivos e demais funções-chave da atividade 
seguradora, bem como o Plano de Formação para cooperadores, 
trabalhadores, dirigentes e colaboradores. 
No que respeita ao Relatório o destaque vai para os resultados 
positivos da Mútua, em 1.098,559 euros, para os quais contri-
buíram a dissolução das empresas participadas, mas também o 
decréscimo da sinistralidade, uma tendência dos últimos anos, 
não obstante 3 acidentes mortais verificados. De destacar ainda 
a Campanha de Marítimo-Pesca, disponibilizando várias soluções 
adaptadas a cada realidade. 
Da Política Interna de avaliação destacam-se os valores de qualifi-
cação, idoneidade e independência, exigidos para cada elementos 
de acordo com a sua função, competências e âmbito de interven-
ção. Do Plano de formação privilegia-se a formação técnica e coo-
perativa. Na formação para cooperadores e associados o destaque 
vai para a formação em segurança para a marítimo-turística.
Nesta Assembleia, Jerónimo Teixeira fez, em nome do Conselho de 
Administração, uma saudação especial para Adelino Cardoso, tra-
balhador que deu quase 30 anos da sua vida ao Grupo Mútua, bem 
como a alguns cooperadores pelos inequívocos contributos nas 
Assembleia Gerais, para um maior esclarecimento e transparência 
nas informações prestadas e temas discutidos, Josué Marques e 
José António Amador, que agora nesta qualidade, continua a cola-
borar ativamente com a Cooperativa. 
A Assembleia Geral não terminaria em bem sem um aponta-
mento especial sobre o colaborador João Martins Vaz, distinguido 
em 2017 pelos anos de serviço ao Grupo Mútua, que agraciou a 
Assembleia com as suas palavras de gratidão. E também sobre o 
cooperador e dirigente Álvaro Paquete, de Esposende, que trou-
xe até Lisboa, a sua belíssima coleção de calendários e outros 
materiais gráficos produzidos pela Mútua ao longo dos anos. Um 
trabalho meritório de conservação e disseminação do património 
coletivo da Mútua, que nos orgulha a todos.

Adelino Cardoso, 
a reforma é uma “arma”
Para os que o conhecem de perto sabem que para o Adelino 
Cardoso, acabado de se “reformar”, tal não significa “calçar 
as pantufas”, alhear-se do que fez durante uma vida, ser 
indiferente perante a sorte da sua comunidade, da sua coo-
perativa, do seu país.
Vai certamente ter mais tempo para a música, que, embora 
tardiamente, descobriu e quer continuar a ouvir, apreciar, 
tocar, fazer…, que vai ter mais tempo para a literatura de 
que gosta…, para a pintura que tanto aprecia… 
Este é o Adelino, que sem responsabilidades profissionais, 
vai ter mais asas para o estudo, a fruição intelectual que tão 
inter disciplinarmente gosta de praticar.
Conheço o Adelino Cardoso há quase 30 anos, já que se 
juntou a nós na Mútua em 1989 (vindo da Portugal Previ-
dente, actual Allianz) e aqui desenvolveu as mais diversas 
e altas responsabilidades, na área técnica, marketing e de-
senvolvimento de produtos, formação, ação cooperativa e 
comunicação, nomeadamente na edição da Revista Marés 
de que tem sido um verdadeiro esteio.
Com uma carreira na atividade seguradora iniciada em 1970, 
com apenas 14 anos de idade, teve ainda uma passagem 
pela Euresap, seguradora criada em 1996 pela economia 
social europeia em conjunto com a Mútua dos Pescadores, 
as Centrais Sindicais CGTP e UGT, algumas Caixas de Cré-
dito Agrícola, e outras Cooperativas, tendo na fase seguinte 
adotado o nome de Sagres e que hoje é a Caravela.
Este é o Adelino Cardoso que depois de uma qualificada 
carreira profissional nos seguros de 48 anos, vai utilizar a 
sua justa e merecida reforma de maneira pessoal e social-
mente ativa.
Parafraseando o poeta – a reforma é uma arma, contra a 
apatia…
Força Adelino, votos de muita saúde para as muitas bata-
lhas ainda por travar.

Jerónimo  Teixeira

Festa de despedida do colega, na Casa do Alentejo em Lisboa. 
Oferta coletiva de uma obra de Stella Maris.



VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “RONDÃO”
VF-63-C, São Miguel, Açores; Comp. FF – 12,26. Boca Sinal – 3,48. Motor – Vetuz Deutz 
115KW. Artes licenciadas – Salto e Vara, Linhas de Mão, Palangre de Fundo.
Contatar: 962417220 ou 296584776

VENDE-SE GUINCHO PARA BARCO DE PESCA
Sesimbra - Preparado para trabalhar com bombas de débito variável. Muito estimado. 
Estava montado numa traineira de cerco.
Contatar: 910514534

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “CONDE MAR” SG-268-C, Açores
Com Motor de 200 KW’s. Eletrónicos: Sonda de 2.000 brasas, 1 Radar, 2 GPS, sendo um 
deles Ploter. 1 Alador. Piloto Automático. Uma casa de banho, 6 camarotes, cozinha e 1 
Porão com 4 gavetas grandes.
Contacto: João Manuel da Silva Benjamim, Rua Barão da Fonte do Mato, nº 122,
9880 - 205, São Mateus, Santa Cruz da Graciosa 
Email: condedomar-benjamim@hotmail.com, Telm. 917756040

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “BIRRINHAS” S-1690-L, Setúbal 
CFF – 6,26 m; Arq.bruta (GT) – 2,31. Motor Fixo, Mwm, 25,74 Kw. Gasóleo. Convés cor-
rido.
Licenças: Armadilhas – gaiola 30 a 50mm; Pesca à linha: Piteira, Cana e linha mão, Pa-
langre de fundo, Toneira. Redes de emalhar 1 pano de fundo – 80 a 99 mm/ >= 100 mm 
Contacto: SETUBAL PESCA - setubalpesca08@hotmail.com

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “DIJOR” T-370-L 
OBE 7,50 m em Fibra de Vidro – com Alador, Licenças de Pesca e palamenta completa. 
Motor YAMAHA semi novo, 80 CV com injeção direta. Eletrónicos: SONDA A CORES; GPS; 
RADIO BALIZA; VHF e RÁDIO 
Contato: 963 101 730

VENDE-SE EMBARCAÇÃO SEMI-RÍGIDA VALIANT DR750 (AKRON), PÓVOA DE 
VARZIM
Motor Verado de 200HP 4T, arco de luzes em inox com escada lateral de mergulho, consola 
PT6 com direcção hidráulica e comandos digitais (SmartCraft). Motor com 350 horas e 
revisão das 300 horas feita na marca.
Preço: 15500€ (IVA incluído), não inclui sonda nem VHF.
Pode ser visitada na Marina da Póvoa, mediante marcação através do 965 147 385

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL
Eletrónicos: M-R MERCURY  30KV; YAMAHA 50 KV; RADAR, JPS  GARMIN, SONDA, RADIO  
VHF. Com várias artes licenciadas (emalhar, tresmalho, pesca à linha, artes de levantar, 
armadilhas). 
Contato: 917 802 391

VENDE-SE BARCO DE CERCO CRISTIANA VANESSA
Pronto a trabalhar.
Contatos: 916374140 - 252613901

VENDE-SE EMBARCAÇÃO REI CELESTIAL
Contacto: 966804660 - 252101729 (António Postiga)

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “MESTRE MENTIROSO” PD-590-C
Casco em Alumínio Marítimo
Preço: 250.000€ (negociáveis)
Contacto: 916277100 (Manuel Carlos)
VENDE-SE LICENÇA DE PESCA
Licença de pesca p/ as artes de palangre e de covos
CONTACTAR: D. Noémia – 963 115 440
NECESSITA-SE ACORDO EM REGIME DE PARCERIA
Organizações Ormassamba Lda, localizada em Angola, pretende, em regime de contrato, 
3 embarcações tipo traineira p/ pescar em águas territoriais angolanas. A empresa possui 
alvará de pesca.
CONTACTAR: Carlos Pedro – 00244923607756, ormassamba6363@yahoo.com.br
NEGOCEIA-SE LICENÇA DE PESCA PARA ANGOLA
Licença p/ pesca em águas territoriais angolanas p/ 1 embarcação polivalente até 60 m.; 
quaisquer artes; c/ capacidade de frio; possibilidade de venda do pescado em Portugal; 
sem necessidade de pagamento à cabeça; possibilidade de pagamento c/ parte das captu-
ras. CONTACTAR: José A. Martins - 967820600
VENDE-SE EQUIPAMENTOS E ARTES
Vende-se avulso: hélice, guincho, covos e redes de tresmalho.
Contactar: Adão de Jesus – 258 820 147 ou 966 209 155
TROCA-SE LICENÇAS
Troca-se licenças de apanha submarina de algas, toneira e piteira por licença de alcatruzes. 
Contactar: Joel Pereira – 912456222 (Ericeira)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “DOIS IRMÃOS” , VC-187-L; c.f.f. 6,15 m.; licenças p/ redes emalhar 1 pano 
de fundo 60 a 79 mm, 80 a 90 mm, >= 100mm; emalhar 1 pano de deriva 35 a 40 mm; 
arrasto de vara 20 a 31 mm; armadilhas de gaiola 30 a 50 mm; palangre de fundo espécies 
demarsais. Contactar: 918533410

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “Maria Santana”, C-120-C; 11,90 m. c.f.f.; sonda; GPS; VHF; motor 105 HP. 

Vende-se com artes. Licenças p/ rede de arrasto c/ vara, covos, tresmalho, palangre e 
pesca à linha. 
Contactar: Venâncio Silva – 965165079; 258921797 (Caminha)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação  de pesca “Nova Ericeira”, SN – 927 - L Sines; casco, braços e sistema alagem 
novos; motor MWM; 75 HP com 450 horas; bombas e sistema hidráulicos novos; sonda 
a cores Kodem de 500 braças; 2.82 GT; 9,13 m c.f.f.; 7,7 m c.sinal; 0,81 m. pontal; 2.35 
m. boca; licenças: 1 pano fundo 80 a 90 mm; tresmalho 100 mm; palangre de fundo; 
arte de levantar secada. 
Contactar: Horácio Caetano – tel. 96 566 71 38 / 96 317 42 25

VENDE-SE EMBARCAÇÃO 
Embarcação de pesca “JORGE MARIA”; c.f.f. 8.37 m .; 4.09 TAB; c.p.p. 7.84 m.; GT 4.06; 
pontal 1.20; boca 2.80.
Contactar: Manuel Agonia Marques Moita – tel. 913 647 990 ou Apropesca  - 252 620 
253 (Póvoa de Varzim)
VENDE-SEGPS E BALSA
Vende-se GPS plotter Furuno 188. Vende-se balsa p/ 16 pessoas. 
Contactar: 966 548 563
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DESPORTIVA
c.f.f. 4,60 m.; boca 1,80 m.; lotação 6 lugares; motor Honda 15 CV – 4 tempos. Con-
tactar: 914 258 057
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,00 m.; motor Yamaha 25.00 HP-4 tempos; 
com consola central com caixa de comandos da Yamaha; com sonda e GPS, com Haleron 
de Inox e luzes de navegação; palamenta completa classe-5. Vistorias em dia. Em muito 
bom estado. Valor: 4.000,00 €. Contacto: Marco, Quarteira – 963969222 - minacio.8125@
gmail.com – envio de fotografias para os interessados.
COMPRO EMBARCAÇÃO DE PESCA ATÉ 9 METROS
Compro embarcação de pesca - de preferência alumínio, para pesca local.
Contacto: José Cunha, Viana do Castelo – 964544990 - salvador_sd@hotmail.com

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação “Formigas”, Ponta Delgada, de 2007; fibra; c.f.f. 7,45 m.; boca: 2,60 m.; 
calado: 0,47 m.; categoria do projecto C; carga máxima: 1400 Kg; deslocamento máximo 
2900 Kg; massa (sem motores) 1500 Kg; lotação 10 pessoas; motor Honda 200 cv.; 
motor Honda auxiliar 20 cv.; reservatório combustível: 270 litros. Equipamento sanitário, 
pequeno quarto 3 pessoas, frigorífico (85L) e pequeno grelhador. Contacto: Miguel Amorim 
– 938 046 479 / 919 667 309
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de recreio - Livrete nº 354PV5; Ano: 1994; Motor: Mariner, fora de borda; 
4,35 m.; Boca: 1,57; Pontal: 0,70; Arqueação: 0,558; Lotação: 4 p.; Casco: P.R.F.V.; 
Tipo e zona 5 águas abrigadas; Modelo: B.14; H.P.25; 189 Km gasolina M; Sonda regis-
tadora marca J.M.F - modelo 707; nausat marca Garmin - modelo 126. Contacto: Isaac 
Leal – 917291103
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,50 m.; motor Yamaha 50.00 HP – 4 
Tempos; com bomba de esgoto com automático; auto rádio, sonda JRC/Cores, GPS-Gar-
min-420/cores; palamenta completa classe-5. Em muito bom estado. Valor: 12.500,00 €. 
Contacto: Miguel, Quarteira – 965710376 - minacio.8125@gmail.com

VENDE-SE “SORRISO DA VIDA” (PESCA)
“Sorriso da vida”, VC-123-C Vila do Conde
Contactos: 969629036/962353079

VENDE-SE “UADI-ANA” (MARÍTIMO-TURÍSTICA, GUADIANA 
E SOTAVENTO ALGARVIO)
Embarcação “UADI-ANA”, VR-79-AC; c.f.f 18,15m; boca 5m; motor Cummins, modelo 
NH-250-M de 190HP.
Casco de madeira; sonda, vhf. Capacidade de 54 pessoas com tripulação, 2 casas de 
banho, bar, licença de navegação rio Guadiana e costa sotavento do Algarve.
Com todas as licenças pronta a operar. (Vende-se firma de animação turística com esta 
embarcação, 2 carrinhas de 9 lugares, 2 insufláveis e 4 trampolins). Contacto e informa-
ções: Rui Gaspar - 968 831 553

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA COSTEIRA, NAZARÉ
Pesca Milagrosa -  Armador Joaquim Nuno Carlinhos Meca (Nazaré) 
Tel.  917 249 675

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA LOCAL “Pedra do Leme”, NAZARÉ
“Pedra do Leme” N- 2327-L comprimento f.f. 7.88 m;  Licenças Tresmalho, Armadilhas de 
gaiola, Alcatruzes Anzol. Contacto 969 750 459

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “ISABELITA”, AVEIRO
Motor principal: Yanmar – potência 27,00 Kw
Artes licenciadas: Tresmalho de fundo >= 100 mm GTR (ZEE Portuguesa – sub-área Con-
tinente FAO27, período de 4-1-2013 a 31-12-31) / Pesca à linha – cana e linha de mão 
– esp. demersais ou pelágicas LHP (ZEE Portuguesa – sub-área Continente FAO27, período 
de 4-1-2013 a 31-12-31) e Ria de Aveiro (mesmo período) / Pesca à linha – palangre de 
fundo – espécies demersais LLS (mesmas zonas ZEE e Aveiro) / Tresmalho de fundo - >= 
80 mm GTR (Ria de Aveiro, mesmo período); 30 ferros de rede; 9 redes 2 panos e 3 
panos; bandeirolas, boias para terra; Motor Kubota 9.9 HP Alador em bom estado; Radar 
GARMIN c/ sonda e XHF Rádio; eletrónicos novos; 25 peças redes novas pregados e arrais; 
boias e cabos; 1 conjunto borda falsa alumíno novo. Por motivo de reforma. Contacto: 234 
109 579 ou 916 372 923

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “JEREMIAS”, QUARTEIRA 
Casco: Fibra de vidro; Comp.: 6.98m; Boca: 2.36; Pontal:0.72; Motor principal Yamanha 
potência: 50hp 4 tempos; Motor auxiliar /alternativo: suzuki potência: 25hp novo 4 tem-
pos / Casco interior dividido em 3 tanques; 3 armários de popa; tambor inox; material sal-
vação; quadro elétrico; Iluminação à ré e proa com dois projetores led 12v; Gerador 220v 
e projetores 2 de 400 w e 1 de 250 w; Gps: Garmin GPSmap 521 novo; Sonda: Navman 
Fish 4507 novo; Licenças: Tresmalho de fundo; Pesca à linha-utensilio de dilacerar; Pesca 
à linha-palangre de fundo; Artes: 80 panos de rede de 80mm, 40 novas e 40 usadas, mas 
em bom estado. Vários utensílios de pesca. Estado: Como novo, todo o equipamento para 
pesca profissional. Contacto: 910 872 808
VENDE-SE “PEIXE DE OURO”, VR-529-C (PESCA)
“Peixe de Ouro”, VR-529-C; Ano: 2007; Fibra de Vidro  – Motor: Scania (ultima geração), 
tipo fixo, gasoleo, de 147 CV (homolgados). C.f.f.: 14,98 m; comp. entre perpend. 13,00 

m; pontal: 2,00m; boca sinal: 5,00m; arqueação bruta (GT) 26.70. 2 VHF, 3 GPS, 1 ra-
dar. Licenças: covos/alcatruzes/redes emalhar e tresmalho/linha-palangre de fundo. Bom 
preço. Pagamento negociável. 
Contactos: 932378332 / 917215353
VENDEM-SE ATUNEIRAS - OLHÃO
12 toneiras para pesca ao choco, lula, polvo. Toneiras de chumbo para pesca ao choco lula 
polvo, com coroa de picos inoxidável extremamente resistentes e duráveis picos afiados 
varias cores disponíveis brilham no escuro para pesca noturna as lulas (mencionar na 
compra). Preço: € 30,00euros - 12 unidades - quantidade negociável. Entregues em 24h 
em todo país - portes incluídos - só paga quando recebe em casa. Telefone: 910000000 / 
Email: artigos1988@hotmail.com

VENDE-SE BARCO “FORTUNA DO MAR”, N- 2176 C, NAZARÉ
Comp. fora-a-fora 15,96 m.; Motor Catterpliar 190 Cv (Mod. 306). 
Licenças: Redes/1 pano /Covos Palangre. Com quota de Apanha de Pescada - 45 to-
neladas.
Contacto – 965476938

VENDE-SE ALADOR DO ESTIVADOR DE REDE
Em muito bom estado.
Contacto: 910514535 – Sesimbra

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “VASQUINHO” PD-510-L
Casco em Fibra de Vidro
Preço: 25.000€ (negociáveis)
Contacto: 913156686 (Mário Ferrão)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL
c/ 4,70M muito recente - 8.500 euros
Motor Honda a quatro tempos 40 cv; Equipado com chart- plotter Sonda e GPS Raymarine 
a Côres; Licenças de Rede de Emalhar de 1 Pano de Fundo; Pesca à Linha Palangre de 
Fundo; Cana e linha de mão; Piteira; Toneira; Artes de levantar- Rede de saco com boca 
fixa. Inclui atrelado praticamente Novo.
Contactar: Paulo 912 547 557
VENDO LICENÇA DE REDE DE EMALHAR DE 1 PANO DE FUNDO
Contacto: Paulo 912 547 557

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “ANA ALEXANDRA”, PÓVOA
Cump f.f. 13,20 m; arqueação bruta (GT) 15,14. Artes licenciadas: emalhar de um pano 
de fundo 60 a 79mm; tresmalho de fundo >= 10mm; pesca à linha – palangre de fundo 
– espécies demersais. 
Contactar: 937 414 217 /933 352 942

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “MESTRE LADEIRA”, PENICHE
Cump f.f. 9,65 m; Boca sinal 3,75 m; Ponta de sinal 1,50 m. Casco em Fibra. Motor SISU-
DIESEL, 70 KW. Artes licenciadas: Pesca à linha (palangre de fundo, cana e linha de mão); 
tresmalho, emalhar 1 pano; armadilhas de gaiola e abrigo.  
Contactar: 261 411 247 ou 914 201 951

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “CAETANO MARAFONA”, VILA 
DO CONDE
Com licenças de pesca e aparelhos. GT 83. 18,5 m 
Contactar: 966 706 311/962 759 877

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “MESTRE HORÁCIO”, FARO
Contactar: AMAP – Associação Mútua Financeira Livre dos Armadores da Pesca Geral Cen-
tro – Tel. 262 780 370 I Fax. 262 780 371

VENDE-SE LANCHA, BARCO, BOTE PESCA LOCAL ”QUIM ROSCAS”, SESIMBRA
Cump. 7,80 da fibramar com ponte fibramar. Licenças covos, alcatruzes, palangre fundo, 
redes emalhar. Gps, Sonda, vhf, radar, radio fm (tudo como novo). 2 motores hidráulicos, 
guincho, alador pratos, poleia, muitos apetrechos em inox. Dois motores, 1 Yamaha 80hp 
(100), 1 Yamaha 40hp (60).
Toda a palamenta incluída. 
Contactar: AAPCS - Associação de Armadores de Pesca Artesanal Centro e Sul, Sesimbra
Telf 212 280 586 / Fax 219 363 228 / Tel 964 382 464

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA COSTEIRA ”SOFIA ODÍLIA”, SESIMBRA
Comp: 9.96m. Arqueação Bruta: 5.00m. Boca: 2.85m. Pontal: 0.92m. Casco: Madeira. 
Motor : Volvo Penta de 63.38 KW
Licenças de Pesca: Tresmalho de fundo >= 100mm; Palangre de fundo – Espécies de-
mersais; Toneira; Emalhar de 1 Pano – 80 a 90mm e >=100mm; Eletrónicos: Sonda, 
Radar, GPS
Contactar: 969 805 751/212 280 586

VENDE-SE EMBARCAÇÃO - “ESTRELA DO PARAÍSO” (N-2378-L)
C.F.F. – 10 m Licenças: Cerco; Tresmalho; 1 Pano de Fundo; Anzol, 2 – Redes de Cerco / 
1 – 240 braças x 40 / 2 – 220 braças x 38. Vende-se com ou sem as licenças e artes de 
pesca polivalente (Tresmalho; 1 Pano de Fundo e Anzol)
Contactar: 966321392 

Pequenos Anúncios
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