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Revista da Mútua dos Pescadores para o Mar e Economia Social

CAMPANHA MARÍTIMO-PESCA
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• Congresso Nacional da Economia Social
• Encerramento das comemorações do 75.º Aniversário da Mútua

Traçando o rumo
de participar em todas as atividades da cooperativa e de obter
toda a informação quanto à sua vida interna.
A Mútua dos Pescadores é uma seguradora que com muito orgulho pode afirmar-se Portuguesa, Cooperativa, Especializada e Próxima.

> editorial: Jerónimo Teixeira

1. A comemoração dos 75 anos da Mútua dos Pescadores!
Não foi festa todo o ano, mas foi possível celebrar nas seis regiões definidas nos Estatutos da Mútua esta data tão simbólica
de uma Cooperativa com presença à escala nacional.
Na Horta, em Peniche, em Portimão, no Funchal, em Setúbal e
em Vila do Conde, com a participação de muitos ilustres convidados representando a Assembleia da República, o Governo e
os Governos Regionais dos Açores e da Madeira, as Assembleias
Municipais e Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesia, representando o Chefe do Estado-Maior da Armada e outras altas patentes da Autoridade Marítima, da Administração Pública
e de Empresas Públicas, de Entidades da Economia Social, de
Empresas e Organizações dos mais diversos setores de atividade, do Coro do Grupo Mútua, de tantos e tantos cooperadores,
utentes, colaboradores, trabalhadores e dirigentes do Grupo
Mútua, com todos eles fizemos a Festa e a todos estamos muito
gratos.
2. Um Plano de Atividades e um Orçamento Plurianuais!
As novas exigências das autoridades europeias para a atividade seguradora, conhecidas por Solvência II, levaram-nos a
considerar que a Mútua deveria já em 2018 ter um Plano de
Atividades e um Orçamento que tenha um alcance do resto do
mandato dos Órgãos Sociais eleitos em Março de 2017, e assim construímos uma Proposta para o triénio de 2018 a 2020.
A proposta elaborada pelo Comité de Gestão na sequência da
profunda reflexão feita nas Jornadas do Grupo mereceu a aprovação do Conselho de Administração e já tem o parecer positivo
do Conselho Nacional, faltando ainda neste momento o parecer
do Conselho Fiscal.
A proposta será submetida à análise e votação da Assembleia
Geral a realizar a 17/12/2017.
Não duvidamos que o grau de incerteza nos resultados é maior
para o médio prazo do que no curto prazo, mas há que assumir riscos, atuando com prudência e a atitude necessária para
vencer as barreiras que certamente encontraremos no caminho. Traçamos metas que são desafiadoras, mas que se podem
alcançar. A equipa de profissionais do Grupo Mútua, a rede de
colaboradores, os dirigentes e muitos cooperadores, vão certamente ser os responsáveis por vencer as dificuldades.
Em síntese, pode-se dizer que em termos económicos se aponta para um crescimento significativo dos prémios, manter-se
um nível de custos com sinistros e reduzir a relação dos custos
por natureza (despesas gerais) relativamente aos prémios.
Como se percebe tal implica uma eficaz ação comercial, uma
persistente ação de controlo da sinistralidade e uma cuidadosa
gestão das despesas.
Do ponto de vista associativo também os objetivos são elevados, fixando-se a meta em duplicar o número de cooperadores em 2020 comparativamente a 2016. Este crescimento
é possível tendo em conta o número de utentes que não são
ainda cooperadores. Há que conseguir a sua adesão plena à
Cooperativa, adquirindo plenos direitos de eleger e ser eleito,
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3. As Pescas!
Foi com apreensão que tomámos conhecimento da alegada posição da Comissão Europeia (CE) sobre as medidas de gestão
da sardinha/cerco para 2018 respeitantes a Portugal e Espanha, na sequência dos estudos que o Conselho Internacional
para a exploração do Mar (CIEM) tem vindo a efetuar.
A pretendida redução de captura de sardinha para 2018, tem
sido contestada por todas as organizações do setor, OP’s, Associações de Armadores e Sindicatos, que não veem na sua
experiência de pesca nos anos mais recentes razões para esta
orientação.
Desta forma, o Conselho Nacional da Mútua dos Pescadores
delibou demostrar toda a sua solidariedade para com os trabalhadores e empresas ligadas à pesca do Cerco, colocando-se
como sempre, ao lado das organizações representativas deste
segmento das pescas nacionais.
Verificaram-se este ano mais três tragédias no mar. Dois pescadores, em momentos diferentes, que caíram ao mar; e três
mortos e um desaparecido em consequência de um naufrágio.
Estão a ser apuradas as causas dos acidentes, mas para já, fica
a dor da perda destes Homens do Mar e para os seus familiares
a nossa solidariedade.
4. O Congresso Nacional da Economia Social
Desde que em 2010 o Governo decidiu substituir o INSCOOP-Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo pela CASES
-Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, que
juntou o Estado e seis Confederações da Economia Social, começaram a ser criadas as condições objetivas que poderiam
levar ao Congresso Nacional da Economia Social e à sua motivação maior, a criação da CESP-Confederação da Economia
Social Portuguesa.
Ao longo do ano de 2017 realizaram-se 4 sessões temáticas,
em Lisboa, Póvoa de Varzim, Mangualde e Évora que prepararam, juntamente com o trabalho desenvolvido pela Comissão
Organizadora do Congresso, a sessão final realizada a 14 de
novembro em Lisboa.
Para além dos diversos painéis de reflexão e debate que contaram com investigadores e dirigentes da Economia Social, nacionais e internacionais, esta sessão teve como pontos centrais a
comunicação das Recomendações do Congresso e a assinatura
da Carta de Compromisso, em que as oito Organizações (entre
as quais está a CONFECOOP) assumem que até 31 de março
de 2018 devem realizar o ato formal de constituição da CESP-Confederação da Economia Social Portuguesa.
As Recomendações do Congresso são um misto de “caderno de
encargos” para o Governo e de algumas linhas de ação para a
CESP. Sendo positivas, estão contudo distantes de constituírem
um Programa de Ação que expresse uma vontade já construída de caminhar lado a lado tendo em vista objetivos comuns.
Não deixaremos, como sempre fizemos, de pugnar pela unidade de ação, construída no respeito pelas características e missões próprias de cada Entidade da Economia Social, almejando
metas de maior ação, peso e visibilidade da Economia Social,
em prol das comunidades que servimos, em prol de um combate às desigualdades sociais, em prol de um desenvolvimento
equilibrado e sustentável de todos os territórios preservando os
sistemas naturais para legarmos as melhores condições de vida
aos nossos filhos e netos, em prol da paz.
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Revista Marés

Notícias
Viagem pelos parceiros
A ADELO-Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, Parceiro Gestor do DLBC/Costeiro-Mondego Mar,
de que a Mútua dos Pescadores faz parte integrante, convidou-nos
para visitar o respetivo stand na XXVII EXPOFACIC 2017-Exposição, Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede.
E lá estivemos, em 6 de agosto, com os nossos amigos, numa das
maiores e mais versáteis feiras que conhecemos na zona centro.
Dali partimos para Ílhavo, pois outros amigos, neste caso do Museu Marítimo de Ílhavo, nos convidaram para mais uma iniciativa inserida no seu 80º. Aniversário.
O programa consistia num concerto ao ar livre, com a Orquestra
Filarmónica das Beiras, interpretando a História Trágico-Marítima.
Trata-se de uma excelente cantata - inspirada na conhecida obra
literária homónima - musicada por Fernando Lopes-Graça e com
poemas de Miguel Torga.
Mas como se afirma no programa “De caráter meditativo e não
triunfalista, poesia e música contrastam com a ideologia dominante à época, traduzindo artisticamente um dos episódios mais
dramáticos do expansionismo marítimo”.
Foi musicada em 1942 e estreada em 1960, mas só agora editada
conjuntamente pela Câmara e Museu Marítimo de Ílhavo.

Encontros do mar no Alqueva

Mar em Português

Esta conferência, organizada pelo jornal “Notícias do Mar”,
realizou-se no passado dia 17 de outubro, no Salão Nobre do
Mosteiro dos Jerónimos.
A Mútua dos Pescadores, enquanto segurador especializado
no mar e sempre atento às problemáticas que o envolve, fez
parte do lote de patrocinadores do evento e naturalmente que
assistiu aos trabalhos.
Foi uma conferência que à semelhança das muitas que vão
ocorrendo sobre o tema (mas com o risco evidente da sua banalização…), abordou as questões do mar português nas suas
diversas valências.
O local foi bem escolhido, teve forte número de participantes
e a qualidade das intervenções é irrefutável.
Enfim, mais uma série de reflexões e propostas, que a terem
desenvolvimentos práticos, podem contribuir para colocar novamente Portugal no primeiro pelotão da rota marítima.

MAR - Património
e Potencialidades
A Associação Economia Azul-Unidos pelo Mar (ex Clube do Mar),
de que a Mútua dos Pescadores faz parte, organizou, com o patrocínio da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva SA e o apoio da Câmara Municipal de Mourão,
mais um encontro sobre o mar (no sentido lato do termo), desta
vez no Alqueva, que se realizou em 19 de outubro, nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Mourão.
Este encontro foi precedido, durante a manhã, por um festival
náutico, que envolveu dezenas de alunos do agrupamento de
escolas de Mourão.
Já de tarde, nos trabalhos em sala, e após a manifestação de
Boas-Vindas da Presidente da Câmara Municipal, Dra. Maria Clara Safara, sucedeu um conjunto de intervenções sobre a temática do evento, com especial enfoque para a realidade do Alqueva.
A Mútua interveio no painel “flash de empresas de sucesso”,
através de uma comunicação, apoiada em diapositivos, feita pelo
Dr. José Castanheira, Assessor do Grupo Mútua.
Foi uma alocução muito impressiva - focada nas caraterísticas
da cooperativa, sua especialização no domínio marítimo, e na
marítimo-turística em particular, culminando na intervenção enquanto segurador no Alqueva, com especial relevo para a Marina
da Amieira – suscitando grande curiosidade e de que decorreram
imediatamente alguns contactos.
Simultaneamente, a Mútua participou na exposição de empresas, com prospetos (MP e PS), revistas, brindes e um roll up.
Houve ainda espaço para um agradável convívio, durante a habitual (e gostosíssima) degustação à base de produtos do mar,
oferecida pela DOCAPESCA.
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O Espaço Ciência da Festa do Avante definiu para tema deste
ano o “MAR-Património e Potencialidades”.
Por essa razão, a Mútua dos Pescadores, enquanto grande associação marítima, foi convidada e aceitou participar no evento.
A nossa presença foi assinalada por cinco componentes:
- Um stand substancialmente decorado, onde fizemos a divulgação da Mútua dos Pescadores e da Ponto Seguro, através da
distribuição de folhetos, revistas e brindes.
- Passagem recorrente no pavilhão de dois documentários sobre a Mútua.
- Demonstração prática dos equipamentos de segurança marítima expostos, com o apoio da empresa especializada Orey
Técnica Naval.
- Participação no debate “Mar-perspetiva económica e política”.
- Atuação do Coro Grupo Mútua.
Constituiu uma excelente oportunidade, que não quisemos desperdiçar, para divulgar a Mútua na atenção que presta à segurança dos marítimos, e o Grupo Mútua na sua faceta comercial,
junto dos milhares de visitantes.
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Notícias
BEST Inside

Dia mundial dos pobres

Estivemos no dia 23 de novembro, nas instalações do Instituto
Superior Técnico, em Lisboa, a acompanhar a Cerimónia de
Abertura da 7ª. edição do BEST Inside.
Primeiro, no Salão Nobre, com algumas dezenas de alunos e
representantes das empresas, fez-se a apresentação das linhas gerais que vão nortear o programa de 2018.
De seguida, no átrio do edifício principal, proporcionou-se o
contacto entre os alunos candidatos e as empresas que aderiram ao projeto.
A semelhança do que ocorreu este ano, na próxima primavera, a Mútua irá certamente receber um ou dois alunos, que
estarão connosco, para acompanhar o percurso diário de um
profissional da área que for conjuntamente escolhida.

Análise associativa

Em 14 de outubro, no Auditório do Montepio Geral, em Lisboa,
a CPCCRD-Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto fez a apresentação pública do nº. 4 da
revista ANÁLISE ASSOCIATIVA.
A Mútua dos Pescadores, convidada para o evento, e na qualidade de parceira da CPCCRD, com a qual tem protocolos de
cooperação na área dos seguros, fez-se representar.
Foi uma sessão muito participada, animada e rica de conteúdo.
Esta edição da revista dá enfoque aos Jogos Tradicionais – que
vem, aliás, na linha da atenção que a CPPCCRD sempre deu
a tais atividades populares -, com diversos e esclarecedores
artigos de académicos, especialistas e intervenientes na área.
Se quisermos, estamos sempre a aprender, e neste caso, entre
outras novidades, ficámos a saber o seguinte:
- Foi constituída em 22 de março de 2014 a Federação Portuguesa de Jogos Tradicionais.
- Há uma campanha em curso para candidatar os Jogos Tradicionais da Península Ibérica a património imaterial da UNESCO.
- Em 2020 Lisboa vai ser palco dos Jogos Mundiais (tradicionais).
Curiosamente, a revista que já possui grande qualidade, vai sofrer melhoramentos a partir do próximo número, porque, como
afirma o seu Diretor, Sérgio Pratas, no Editorial “É preferível
iniciar um novo ciclo quando o projeto está a correr bem, em
vez de aguardar pelo seu declínio”.
Uma visão com a qual nos identificamos plenamente.
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“Sabemos a grande dificuldade que há, no mundo
contemporâneo, para se poder identificar claramente
a pobreza. E todavia esta interpela-nos todos os dias
com os seus inúmeros rostos vincados pelo sofrimento, a marginalização, a opressão, a violência, as torturas e a prisão, pela guerra, a privação da liberdade
e da dignidade, pela ignorância e o analfabetismo,
pela emergência sanitária e a falta de trabalho, pelo
tráfico de pessoas e a escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto
de mulheres, homens e crianças explorados para
vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas
do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca
completo o elenco que se é constrangido a elaborar à
vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria
moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada!” (excerto da Mensagem do Papa para o Dia
Mundial dos Pobres)
Por determinação do Papa Francisco, e na sequência
do Ano Jubilar da Misericórdia, o 33º. domingo litúrgico passou a ser o Dia Mundial dos Pobres, que este
ano ocorreu no passado dia 19 de novembro, assinalado em todas as paróquias do país.
A Cáritas Portuguesa, por seu turno, organizou um
programa em Lisboa, que contemplava, entre outras
iniciativas, a celebração da eucaristia e um momento
de festa e animação, que incluía a apresentação da
operação “10 Milhões de Estrelas-Um Gesto Pela Paz”.
A Mútua dos Pescadores - que comunga destas preocupações e na sua missão cooperativa participa no
combate pela construção de um mundo mais solidário, cuja génese contenha os alicerces que permitam
eliminar as desigualdades sociais e a consequente pobreza - foi convidada e fez-se participar no evento.

Revista Marés

PUB

Novo Sonar Multifeixe FURUNO

A FURUNO apresentou recentemente um novo produto que se
incorpora na extensa família NavNet. Trata-se do novo Sonar
Multifeixe DFF-3D.
Esta unidade comercializa-se num formato de “Black Box /
Caixa Negra”, sendo que se interliga com as unidades multifunções das séries NavNet, TZtouch e NavNet TZtouch2, sendo nesses ecrãs que a imagem é apresentada.
A DFF-3D é uma inovadora ferramenta especialmente útil para
a localização de peixes e reconhecimento do perfil do fundo
marinho.
Combinando o avançado sistema de processamento de imagem da FURUNO com um transdutor de feixe múltiplo, extremamente compacto, consegue-se uma apresentação surpreendente, em alta definição e em tempo real.
O sistema dispõe de diferentes modos de apresentação para adequar a
sua visualização a cada
momento de trabalho.
Uma apresentação em
modo sonda que permite selecionar entre um
só feixe ou três feixes.
A apresentação de três feixes ajudará a interpretar tanto a
profundidade dos ecos de peixe como as condições do fundo
do mar e movimento dos peixes. O modo exploração lateral
apresenta claramente a forma da estrutura do fundo mediante
uma imagem de alta definição na direção bombordo-estibordo. O modo secção transversal mostra o eco em tempo real
na coluna de água, com uma amplitude de 120º de bombordo
a estibordo, resultando muito útil para se avaliar a distribuição
do pescado de e as condições da coluna de água. Por último,
o DFF-3D dispõe de um modo histórico de sonda 3D que permite, entre outras coisas, selecionar o ponto preciso de pesca
e uma análise detalhada do fundo marítimo.
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O FURUNO DFF-3D é fornecido com um transdutor compacto, que pode
ser em bronze para colocação através do casco
e tendo uma barquinha
ou num formato para a
instalação no painel de
popa. Ambos os transdutores incorporam um sensor de movimento que estabiliza a imagem mostrando-as assim mais
claras e estáveis, mesmo em condições de mar adversas.
O alcance de deteção é de 200m (mais de 650 pés) lateralmente, numa franja de 120º de bombordo a estibordo. Em
águas profundas, a penetração do feixe principal diretamente
para baixo do barco é de aproximadamente 300m (mais de
980 pés). Os modos de apresentação são totalmente configuráveis podendo-se combinar entre diferentes imagens, no
ecrã.
Em conclusão, os multifunções NavNet, TZtouch ou TZtouch2 continuam a poder contribuir
para uma otimização
nos custos de investimento, conjugando muitas funcionalidades num
só ecrã (ou mais) a que
se junta agora este sonar multifeixe que permitirá ver 120º
de bombordo a estibordo, para apreciar mais claramente a
profundidade e, direção em que se movem os peixes ou cardumes, assim como se pode analisar as condições do fundo,
tudo em tempo real.

Notícias
Um percurso pela visibilidade SCUPA tem novos
das mulheres da pesca
órgãos sociais

Entre os anos 2002 e 2006, decorreu o projeto “Mudança de
Maré”; entre 2004 e 2006 aconteceram ações de formação
com mulheres nas comunidades piscatórias; entre 2005 e
2008 decorreu um projeto de iniciativa da Umar-Açores designado “As mulheres na Pesca”, e neste mesmo espaço de
tempo aconteceram vários encontros regionais formando-se
uma rede de mulheres na pesca. Destes trabalhos e encontros, nasce a 8 de Julho de 2008, a Ilhas em Rede - Associação de Mulheres na Pesca nos Açores.
A partir desta data, iniciou-se um trabalho com associadas
em todas as Ilhas do Arquipélago. Na caminhada que levou à
criação da Ilhas em Rede e, no percurso da Associação, surge
a noção de Invisibilidade e a falta de valorização do papel da
mulher na pesca.
A Ilhas em Rede colabora com as várias instituições ligadas
às pescas, às mulheres e à igualdade de género, tanto a nível
nacional como a nível internacional, faz parte do Conselho Regional das Pescas dos Açores, Conselho Consultivo das Águas
Ocidentais Sul (CC Sul), Rede Europeia de Organizações
de Mulheres da Pesca AKTEA, e UMAR-Açores. A Associação
Ilhas em Rede, tem acompanhado os debates e propostas com
vista à sustentabilidade na pesca, com medidas que tenham
também em conta a compensação às/aos profissionais da pesca, sempre na perspetiva da mulher.
Ao longo destes 10 anos de vida, a Ilhas em Rede teve como
principais atividades encontros locais e regionais, ações de intercâmbio, formação e sensibilização das mulheres da pesca,
participando no “Teatro d@ Oprimid@”, e em atividades de
género como os “16 Dias de ativismo pelo fim de violência
contra mulheres”.
No dia 6 de Outubro de 2017, a Ilhas em Rede, reuniu em
Assembleia Geral e Eleitoral, na Ilha Graciosa, elegendo assim
o quinto mandato, com novos corpos sociais. Estes são constituídos por mulheres das ilhas de São Miguel, Faial, Terceira,
Graciosa, tendo como presidente da Direção Maria de Lurdes
Batista Lopes.
Sendo este momento de continuidade do projeto iniciado pela
antiga direção, está a ser elaborado um levantamento/diagnóstico sobre a situação das mulheres na pesca nos Açores,
com o objetivo de sabermos se existem mais mulheres na pesca, ou se apareceram outras atividades ligadas à pesca, que
estão a gerar rendimento extra aos agregados familiares (um
dos exemplos é a apanha de musgo). Através de iniciativas
de desenvolvimento local, vamos continuar a trabalhar com
as mulheres ligadas à pesca, tentando sempre elevar o seu
papel - que por vezes nem por elas próprias é reconhecido: da
pescadora mulher, e da pescadora mãe e esposa.

A Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense
(SCUPA) tem nova gerência desde o passado dia 5 de Outubro. A cerimónia de tomada de posse dos novos orgãos sociais
decorreu na sede da instituição, perante dezenas de pessoas,
no dia em que Portugal assinalou a implantação da República.
Paulo Coelho é o novo Presidente da SCUPA; João Gouveia
preside à Mesa da Assembleia Geral; António Silva ao Conselho Fiscal.
Dar novo impulso à instituição é um dos objectivos principais
dos corpos sociais eleitos a 23 de Setembro, conforme admitiu
o presidente Paulo Coelho."O compromisso assumido por nós
com o programa apresentado visa constituir um ponto de viragem na dinâmica desta associação. Somos uma equipa que
acredita no associativismo cooperativo, com muitos elementos
jovens e novas ideias para dar um novo rumo à SCUPA", disse.
Além de Paulo Coelho, assumiram funções na Direcção da
SCUPA, Maria Luís Sousa (Tesoureira), Guida Casella (Secretária), Diogo Capitão (Vogal) e Mara Oliveira (Vogal).
A Mesa da Assembleia Geral, além de João Gouveia (Presidente),
conta com Paulo Brás (Vice Presidente) e Amélia Susana Caria
(Secretária). Do Conselho Fiscal, presidido por António Silva, fazem parte Ricardo Moreira e Pedro Matos (Vogais SCUPA).
Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense (SCUPA)

Seguramente o seu mediador

Ilhas em Rede - Associação de Mulheres na Pesca nos Açores
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A tividade Seguradora
Campanha de Marítimo Pesca
A Mútua dos Pescadores conquistou desde meados dos anos oitenta a liderança nos
seguros da pesca. Desde então, a maioria dos armadores tem vindo a confiar nesta
cooperativa de utentes de seguros a transferência dos seus riscos, que vão desde os
seguros obrigatórios de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais, passando pelos
Multirriscos, até ao Marítimo-Cascos. No entanto ainda não estamos completamente
satisfeitos, pelo que continuamos a procurar soluções, que melhor salvaguardem as
comunidades piscatórias

PORQUÊ ESTA CAMPANHA?
Num recente estudo, confirmámos que algumas centenas dos nossos clientes de Segurpesca XXI e Multipesca (dois pacotes específicos para a pesca, que
contemplam os seguros de Acidentes de Trabalho,
Acidentes Pessoais, Compensação Salarial e Perda
de Haveres) ainda não possuem seguro de Marítimo-Cascos.
E certamente que muitos outros armadores, com ou
sem seguros em diferentes seguradoras, se encontram na mesma situação.
É verdade que, estranhamente, este seguro não
é obrigatório, nem sequer na cobertura de responsabilidade civil (ao contrário do que acontece com as embarcações de recreio e de marítimo-turística).
Mas a pergunta que fica é a seguinte:
Uma embarcação de pesca também não está
sujeita a causar involuntariamente prejuízos
a terceiros e/ou sofrer ela própria danos, que
condicionem, ou mesmo inviabilizem a continuação da sua atividade?
Infelizmente, o nosso conhecimento e experiência
respondem que sim.
QUE PRETENDE A CAMPANHA?
A campanha em curso visa exatamente contribuir
para minimizar essa insuficiência.
Antes do mais, definimos uma estratégia que pretende sensibilizar todos os armadores nessa situação para a necessidade de acautelarem igualmente
os riscos infortunísticos e os problemas resultantes
a jusante da ausência do seguro marítimo.
Porque é da competência de um segurador, para
mais sendo uma cooperativa de utentes de seguros, exercer uma ação pedagógica junto dos seus
membros.
E para bem das comunidades piscatórias, o
nosso objetivo é conseguir que a esmagadora
maioria dos armadores que ainda não tenham seguro marítimo o subscrevam.
QUE NOVIDADES APRESENTA A CAMPANHA?
Existem várias explicações para o facto de muitos armadores
não possuírem o seguro da embarcação.
Nuns casos, falta de informação, noutros, indecisão.
Mas sabemos igualmente que numa boa parcela sobressai a
questão do custo.
E compreende-se, porque estando a pesca cada vez mais fusti10

gada nos rendimentos - pelas razões que todos conhecemos - é
natural que exista alguma retração quando se lhe coloca a necessidade de investimentos.
Porque é disso mesmo que estamos a falar: o seguro da embarcação é um importante investimento na solvência de
qualquer empresário da pesca.
Feita esta análise, então, compete ao segurador encontrar as
respostas adequadas para não deixar ninguém de fora.
Foi o que a Mútua preparou para esta campanha.
Revista Marés

AS QUATRO SOLUÇÕES DA CAMPANHA
OPÇÕES

GARANTIAS PASSÍVEIS DE SUBSCRIÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)
PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)
AVARIA GROSSA (OU COMUM)
GASTOS DE SALVAMENTO

RESPONSABILIDADE CIVIL
+
DANOS PRÓPRIOS

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)

RESPONSABILIDADE CIVIL

RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)

PERDA TOTAL

PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

OBSERVAÇÕES E ALERTAS:
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!

Assim, sabendo que a realidade das frotas é diferenciada,
criámos uma tarifa que permite responder a cada grupo.
O ideal é a subscrição conjunta das coberturas de responsabilidade civil e danos próprios, às quais, sobretudo nas
embarcações de maior porte, se pode juntar também a
garantia de P&I (Proteção e Indemnização), que nalguns
casos – embarcações com mais de 300 TAB - se torna
obrigatória por lei.
Mas se as limitações económicas o impuserem, existe a alternativa de responsabilidade civil e perda total, com um preço mais
baixo.
Também é possível garantir apenas a responsabilidade civil, com
um custo mais baixo.
Outra solução, também muito económica, é a subscrição isolada
da perda total.
Interessa frisar que, para esta campanha, com este conjunto de
soluções alternativas, foi elaborada uma tarifa especial e particularmente competitiva, bem como um simulador próprio.
Dezembro’17

COMO ESTAMOS A DESENVOLVER ESTA CAMPANHA?
Elencámos todos os casos de armadores, clientes e cooperadores
da Mútua, ainda sem seguro marítimo.
A nossa estrutura comercial já iniciou os contactos e tem orientações para abordar, um por um, todos os potenciais interessados.
Nesta demanda, que também é comercial, sem dúvida, mas que
corresponde fundamentalmente à visão responsável com que a
Mútua encara a sua missão seguradora; tudo faremos para
que ninguém seja excluído e procuraremos encontrar as
soluções mais adequadas, em produto e preço, para cada
situação concreta.
Esta campanha está a ser monitorizada diariamente, de forma a
podermos afirmar que:
Com a pesca mais protegida,
a Mútua também fica mais forte!
Proteja os seus investimentos, garanta o seu futuro,
confie na Mútua dos Pescadores!
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A tividade Seguradora

Escola de Seguros
Neste terceiro artigo da “Marés” sobre os aspetos basilares da atividade seguradora, particularmente
dirigido aos consumidores, encerramos, grosso modo, esta primeira fase, que tem vindo a abordar os
conceitos mais importantes

Coberturas
É o conjunto dos riscos que as partes acordam transferir para
o segurador.
Por regra, em cada ramo ou modalidade de seguro, existem
coberturas obrigatórias ou principais, que total ou parcialmente (conforme as imposições legais, a estratégia de cada segurador ou a estrutura de cada produto estipular), devem ser
subscritas.
E existem as coberturas facultativas ou complementares, que
podem ser acrescentadas.
Por exemplo, num seguro de Acidentes Pessoais, em princípio,
não é possível subscrever a cobertura de Despesas e Tratamento e Repatriamento (cobertura complementar), sem que
tenha sido igualmente subscrito, pelo menos, uma das três
coberturas principais (Morte, Invalidez Permanente e Morte ou
Invalidez Permanente).
Franquia
É a parcela de risco, estabelecida no contrato de seguro, que
em caso de sinistro, fica a cargo do segurado.
Constitui uma divisão do risco entre o segurador e o segurado.
Promove as medidas de segurança pela parte do segurado e
elimina a gestão de sinistros insignificantes, aspetos que, reduzindo custos, também permitem aos seguradores praticarem preços mais baixos.
Exclusões
O facto dos profissionais da atividade seguradora rejeitarem liminarmente a designação “seguro contra todos os riscos” reside exatamente da circunstância de não existir nenhum seguro
com essas premissas.
Existem, sim, alguns seguros com reduzidas exclusões, do género “garante tudo, menos o que expressamente se encontra
excluído”. É o caso da generalidade dos seguros de Equipamento Eletrónico.
Mas exclusões, em maior ou menor graduação, existem sempre.
Sinistro
É qualquer acontecimento que permita acionar as garantias
estabelecidas no contrato de seguro.
O sinistro deve ser comunicado ao segurador no prazo estipulado no contrato (normalmente oito dias, embora havendo situações, como o caso de morte em acidentes de trabalho, que
12

exige também uma informação imediata), ou na sua ausência,
nos oito dias seguintes ao seu conhecimento.
O segurador tem o direito de reduzir a indemnização em função dos danos acrescidos que o incumprimento desses prazos
possa causar. Por exemplo, num sinistro de Multirriscos Habitação, que teria um custo normal de € 1.000,00, se participado tempestivamente, e que acaba por ter um custo de €
1.500,00, porque o segurado participou com meses de atraso,
o segurador pode limitar-se a pagar € 1.000,00.
Cessação do Contrato
Corresponde ao termo do contrato de seguro e, salvo no caso
de caducidade, que é automático, opera-se através da vontade expressa da parte interessada, através de documento
escrito e assinado, via correio registado e com uma antecedência, pelo menos de 30 dias (na generalidade dos contratos,
pelo que convém sempre consultar previamente as Condições
Gerais), relativamente à data em que se pretende que produza efeitos.
A cessação do contrato pode ser por caducidade, revogação,
denúncia e resolução, e obedecendo sempre ao estipulado no
Decreto-Lei nº. 72/2008, de 16 de abril – vulgo Lei do Contrato de Seguro -, nos seus artigos nºs. 105º. a 118º.
Um aspeto particularmente importante consiste no facto de,
no caso da resolução, esta só poder ser operada havendo justa
causa.
E justa causa aqui, consiste na falta de cumprimento por uma
das partes das suas obrigações contratuais.
Esta situação coloca-se, amiúde, nos seguros por um ano e
seguintes – que constituem a maioria – quando se pretende
cessar o contrato fora do vencimento anual.
Nesse caso, não havendo justa causa no sentido que acima
referimos, o contrato não pode ser resolvido a meio da anuidade – independentemente do pagamento anual ou fracionado
dos prémios -, sob pena de penalizações que incidem sobre o
prevaricador.
Por último, levar em atenção que, se houver credor hipotecário, o contrato não pode cessar sem a sua autorização expressa.

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

Comemorações dos 75 anos
Encerramento

Setúbal - O bolo

Encerramento das Comemorações em Vila do Conde

O encerramento das Comemorações do 75.º Aniversário da
Mútua dos Pescadores no Auditório Municipal de Vila do Conde, no dia 11 de novembro, foi o culminar de uma intensa
atividade de mobilização de cooperadores e trabalhadores, dirigentes, clientes, parceiros e colaboradores que contribuem
para a vida da Mútua e para o seu desenvolvimento geração
após geração. Na Marés anterior demos conta das primeiras
3 sessões realizadas, aqui trazemos a Sessão do Funchal, Setúbal e o encerramento das comemorações em Vila do Conde.

pescadores e armadores que já não estão no ativo mas que
nem por isso deixam de abraçar a sua Mútua!
A sessão foi conduzida por Ana Vicente, Diretora Geral da Mútua, tendo a seu lado o Presidente da Mútua, Jerónimo Teixeira
e o dirigente local João Gabriel, representando também a cooperativa local de pesca, Coopescamadeira.

FUNCHAL, 14 DE OUTUBRO
Na Madeira, fomos aportar à belíssima baía do Funchal,
no Hotel Baía Azul. Mais de 60 pessoas participaram na sessão, de que destacamos a presença de Luís Ferreira, Diretor
Regional de Pescas, que representou o Secretário Regional de
Agricultura e Pescas; dos deputados do PSD/Madeira, Marco
Gonçalves, Luís Calaça, Élvio Encarnação e Rómulo Coelho,
de Sílvia Vasconcelos pelo PCP/Madeira; da Chefe de Divisão
de Lotas, Elisabete Gouveia, e do 1º Tenente Paulo Alexandre
Sousa Falé, em representação do Capitão do Porto do Funchal.
A sessão juntou também dirigentes e velhos amigos da Mútua,

Funchal - Mesa
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João Gabriel deu as boas vindas aos presentes saudando todos
os que se quiseram juntar à Mútua neste dia especial; Jerónimo
Teixeira passou em revista os 75 anos da única cooperativa de
seguros portuguesa, desde a sua criação pelo Regime Corporativo de Salazar, em 1942, passando pela sua democratização em
1974, quando passou para as mãos dos seus legítimos “donos”,
os pescadores, até aos dias de hoje, em que, ao lado da Mediadora Ponto Seguro, reforça a sua presença e estende a sua atividade aos setores cooperativo e social, autarquias e sindicatos.
Ana Vicente por seu lado, congratulou a equipa de novos
dirigentes presentes, os que transitaram do mandato anterior,
bem como a equipa técnica que é o rosto do Grupo Mútua todos os dias, no balcão do Funchal.
Saudou ainda a presença da Orey Técnica, empresa que for-

Funchal - Os colegas Catarina Freitas e Sénio Teixeira em grande plano (2ª e 3º a
contar da direita)
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nece equipamento de salvamento e resgate com enfoque na
segurança no mar, e apoio técnico, e do seu técnico Duarte
Marques, que se aliou à iniciativa para uma demonstração do
lançamento da jangada salva-vidas no porto de pesca do Caniçal, durante a manhã.
Luís Ferreira honrou-nos com generosas palavras sobre o
importante trabalho desenvolvido pela Mútua na região, em
boa cooperação com as entidades regionais, como a Secretaria Regional ou o serviço de Lotas. Para uma plateia onde a
pesca estava em maioria, Luís Ferreira destacou a importante
frota do atum da Madeira, que faz uma pesca sustentável,
bem como identificou algumas obras desejadas nalguns portos
de pesca da região.
SETÚBAL, 21 DE OUTUBRO
O belíssimo Mercado do Livramento, na Av. Todi em Setúbal, acolheu a penúltima sessão comemorativa. No
total de cerca de 70 pessoas, foram vários aqueles que se
juntaram às equipas de trabalhadores e dirigentes do Grupo
residentes na região Sul, uma região que abrange uma vasta
área territorial a Sul de Lisboa, até ao pequeno porto da Zambujeira do Mar, com 6 balcões de apoio, no Seixal, Setúbal,
Sesimbra, Grândola, Sines, e Évora mais no interior, e vários
colaboradores em toda a região. Foram também inúmeros os
associados da Mútua da Zona presentes.
Os recém eleitos autárquicos pelos Municípios de Setúbal, Sesimbra e Sines integraram a Mesa da honra. Pela CM Setúbal,
nossa anfitriã, esteve a vereadora Carla Guerreiro; pela CM Sines a vereadora Filipa Faria e pela CM Sesimbra esteve o vereador José Polido. Contámos também com a presença da Diretora
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Maria
Elizete da Costa Jardim. Na mesa estiveram ainda Jerónimo Teixeira e o Administrador Arsénio Caetano, que vive e trabalha
entre Setúbal e Sesimbra, sendo o rosto da Mútua na região Sul.
Ana Vicente, também ela setubalense, dirigiu a sessão, apresentando a mesa e auditório, saudando todos os presentes: a
deputada Paula Santos, pelo PCP; Manuel Meireles, Delegado
Regional de Agricultura e Pescas da Península de Setúbal; José
Inácio Correia Belchior, Presidente da Junta de Freguesia da
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra; Fátima Silveirinha, secretária
do executivo da União de Freguesias Setúbal; Capitão-de-fragata Manuel Ernesto de Sá Coutinho Capitão do Porto de Sines, em representação do Vice-almirante Luís Carlos de Sousa
Pereira, Diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Policia Marítima; Paula Morais, Escrivã da Capitania
do Porto de Setúbal, em representação do Capitão do Porto,
Luís Nicholson Lavrador; Fernando Parreira, da FENACOOP;

Setúbal - Equipa Mútua da zona sul, trabalhadores, dirigentes e familiares, com
Jerónimo Teixeira e Joaquim Simplício, natural de Sesimbra, mas a trabalhar em
Lisboa (1º à esquerda)
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Isabel Rebelo, da ANIMAR. Das Associações do setor da pesca
estiveram Carlos Pratas em representação da Setubalpesca e
Bivalmar; Armandina Baião, pela Associação dos Armadores
de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e Liliana Arsénio pela Associação Portuguesa de
Mulheres da Pesca.
Arsénio Caetano, pescador e armador, dirigiu-se com especial deferência aos seus companheiros de profissão, agradecendo-lhes o fato de continuarem a acreditar na sua Mútua
que continuará a existir para salvaguardar a sua segurança.
Dirigiu também umas palavras especiais aos trabalhadores do
Grupo presentes, recordando alguns aspetos da história da
Mútua na Zona Sul, que em Sesimbra abriu a sua primeira dependência em 1979, e que em Setúbal abriu o primeiro balcão
do Grupo, fortalecendo a parceria com o setor cooperativo e
com a mediadora Ponto Seguro. Jerónimo Teixeira exaltou
os principais momentos da história da Mútua desde a sua criação em 1942, no quadro do regime corporativo, até aos dias
de hoje, em que a Mútua é a única cooperativa de utentes de
seguros, líder nos seguros da pesca e marítimo turística, e
com uma expressão cada vez maior no recreio e outras atividades marítimas, sendo já uma referência no setor cooperativo e social, e tendo-se tornado também, em parceria com a
mediadora Ponto Seguro, uma referência para o setor público.
Maria Elizete da Costa Jardim saudou os presentes, congratulando a Mútua pelo serviço que presta aos pescadores, enaltecendo simultaneamente o trabalho dos profissionais do setor,
com a demonstração de alguns dados sobre a atividade, reveladores da importância do setor no contexto da economia nacional.
Carla Guerreiro, nossa anfitriã, valorizou a longevidade da
Mútua e a sua natureza Cooperativa, realçando a disponibilidade da Câmara para encetar parcerias em vários domínios.
Destacou o papel da Mútua na intervenção social junto das
comunidades, em particular a formação para a segurança dos
profissionais do mar. Revelou o papel central da Pesca para a
região de Setúbal, setor onde a Câmara pretende atuar pela
sua recuperação e fortalecimento, destacando ainda que a valorização da pesca é um dos garantes do desenvolvimento de
um Turismo responsável na região.
VILA DO CONDE, 11 DE NOVEMBRO
E finalmente chegámos ao fim… o encerramento do 75.º
Aniversário em Vila do Conde, no dia 11 de novembro.
O êxito da sessão muito se ficou também a dever ao modo
como o executivo da CM Vila do Conde e a equipa do Auditório
Municipal acolheu a sessão e aproveitamos esta oportunidade
para enviar uma saudação especial na pessoa da Presidente

Setúbal - Mesa
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Funchal - Eduardo Pão (à direita), antigo dirigente na Mútua em notícia do Boletim
da Mútua, de 91, pelo responsável de Zona (de ontem e de hoje!) Carlos Garcês
(na fotografia ao lado de Eduardo Pão)

Vila do Conde - Colegas de Vila do Conde, Sandra Costa e Maria Saúde com o
Administrador Jerónimo Viana

Vila do Conde - À esquerda a colega Rosalina Fernandes de Vila do Conde e à
direita o antigo diretor, Albino Cadilhe, de Vila do Conde

Vila do Conde - Final da atuação do Coro

da Câmara, Dra. Elisa Ferraz, que encerrou a nossa cerimónia.
Para além da Presidente de Câmara várias entidades oficiais
marcaram a sua presença, de que destacamos, na Mesa de
Honra, Teresa Coelho, Presidente da DOCAPESCA, SA, em representação de Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar; o Vice-Almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, Diretor-geral da Autoridade Marítima, em representação do Senhor Almirante António
Silva Ribeiro, Chefe de Estado Maior da Armada; e Eduardo
Graça, Presidente da CASES. José Figueiredo de Almaça, Presidente da ASF, uma presença a que já nos habituámos, teve um
imprevisto de última hora e não pode comparecer. Da Mútua intervieram o Administrador Jerónimo Viana, de Vila do Conde, e
o Presidente do Conselho de Administração, Jerónimo Teixeira.

mar, representada pelo seu Presidente, José Festas. Para além
destes marcaram presença armadores e pescadores, seus familiares, associados da Mútua de outras atividades marítimas,
e inúmeros colaboradores e parceiros da atividade seguradora.

Inúmeras outras pessoas e entidades engrandeceram a iniciativa e contribuíram para projetar a Mútua para lá de portas!:
Victor Pinto e Abel Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de
Esquerda; Isaac Braga e José Coentrão, respetivamente Presidente e Secretário do executivo da Junta de Freguesia de Vila
do Conde; o Capitão do Porto do Douro, Capitão-de-mar-e-guerra Carlos Osvaldo Rodrigues Campos e o Patrão Mor SCH
M, Luís Pires, em representação do Capitão do Porto de Viana
do Castelo, Capitão-de-fragata Raúl Manuel Pato Risso; Eurico
Martins, do Conselho de Administração da Docapesca; Vitor
Ruas, da Docapesca Aveiro; Isabel Carmo e Brito e Olga Vide
do Formar; Adelino Soares, da Direcção Nacional da CPCCRD
- Confederação das Coletividades; Carlos Pinto Ribeiro, da Federação Nacional de Voluntariado em Saúde e Abel Coentrão
da Associação Cultural Bind’o Peixe, das Caxinas. As Associações do Norte ligadas ao setor das Pescas marcaram também
a sua presença, elas que muito contribuem para a salvaguarda
e proteção das gentes do mar. A Associação de Armadores da
Pesca do Norte, representada por Duarte Sá e Alcina Brito; a
Apropesca, pelo seu Presidente Carlos Cruz, o Sindicato dos
Pescadores do Norte, representado por António Meireles e Gumersindo Rajão, e ainda a Associação Pro’maior segurança do
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Jerónimo Viana deu as boas vindas e deixou a mensagem
clara para uma plateia maioritariamente da pesca, que como
ele, confia numa Mútua cada vez mais forte para tornar mais
segura a pesca profissional! Jerónimo Teixeira, faz o percurso pela história da Mútua, e aqui teve a sua intervenção mais
sentida, não fosse ele um homem do Norte! “Como transmontano, nascido no Porto, embora vivendo na capital há 47 anos,
não deixei de ser um homem do Norte e por isso compreendam que tem para mim um sabor especial que o encerramento
da comemoração do 75º aniversário da Mútua dos Pescadores
seja aqui no Norte, em Vila do Conde onde reside e resiste a
maior comunidade piscatória do nosso País, a comunidade das
Caxinas. Para toda ela e para as demais comunidades piscatórias e homens do mar do Norte aquele abraço.”
Eduardo Graça felicita a Mútua pela sua longevidade e reafirma a importância de estruturas como esta, sem ânimo de
lucro e com capacidade financeira sólida para perseguirem a
sua missão, que representam (dados da Conta Satélite da ES
de 2013) 6% de emprego remunerado gerado em Portugal. A
Economia Social de facto, no seu conjunto, está muito acima
de setores como a Construção Civil. Lembra ainda, que na
tragédia dos fogos florestais, foram as estruturas da Economia
Social que estiveram presentes no terreno a resolver os problemas mais urgentes das populações.
O Almirante Silva Ribeiro surpreendeu a audiência com o
seu próprio espanto pelo caráter da iniciativa, sentindo-se em
casa, entre gentes do mar, que como ele, como a Marinha,
trabalham pela salvaguarda da vida humana no mar. Foi para
ele muito dignificante aperceber-se da existência de uma esRevista Marés

Vila do Conde - Homenageados sobem ao palco

Vila do Conde - Mesa

Vila do Conde - A Festa!

Vila do Conde - Parabéns à Mútua!

trutura com esta dinâmica e projeção nesta área de atividade.
Fez uma saudação especial ao Coro, que trouxe um brilhantismo especial à sessão, e marcando também este a diferença e
especificidade desta organização.

um contribuindo com o seu saber, a sua experiência e o seu
trabalho para o coletivo. E a emoção que se viveu no auditório
foi para além desse momento… Um a um, foram chamados ao
palco, agraciados “Por uma vida de trabalho ao serviço do
Grupo Mútua”. (ver lista dos homenageados neste dossier)

Teresa Coelho revelou também surpresa pela dinâmica e dimensão da iniciativa, dizendo que era notório que a Mútua era
muito mais que uma empresa, uma família. Fato bem visível
pela quantidade de pessoas que foram distinguidos pelos seus
25 anos de ligação à “casa” e pela forma como foram sendo
saudados pela plateia. Valorizou as relações históricas da Docapesca com a Mútua e o estreitamento de relações para o
futuro. Destacou também o papel social da Docapesca, com
os descontos para a Segurança Social e para os seguros, que
garantem a proteção social aos pescadores. E também o seu
papel na valorização do pescado. Dedicou também algumas
palavras ao Coro, desafiando-o a participar nalgumas iniciativas da Docapesca, como as degustações de peixe que têm
promovido ao longo do país.
Finalmente a nossa anfitriã, Teresa Ferraz, congratula a Mútua e destaca a sua importância na região com o maior número
de pescadores, sendo que, a maior comunidade piscatória do
país encontra-se, di-lo com orgulho, no concelho que preside –
Caxinas. Destaca a necessidade de formação para uma maior
segurança no mar. E por fim dedica umas palavras ao filme da
Mútua, que torna bem visível a sua dimensão para lá da pesca,
atestando que a marítimo-turística e outras atividades náuticas,
têm uma enorme importância na região, mostrando-se disponível para colaborar com a Mútua em assuntos de interesse mútuo.
O que houve de especial neste dia foi também, e sobretudo!,
a homenagem que o Grupo prestou a 51 trabalhadores, dirigentes e colaboradores que em 2017 fazem a simbólica idade
de 25 anos (ou mais) de relação com o Grupo Mútua. Foram
40 os que puderam estar presentes, de várias gerações, cada
Dezembro’17

Adelino Cardoso, um destes trabalhadores, atualmente Diretor de Ação Cooperativa e Comunicação, proferiu, no momento da entrega da prenda, algumas palavras em nome de
todos. Gratidão e orgulho foram os sentimentos generalizados de quem se viu neste lugar. Palavras emocionadas vieram
também de João Martins Vaz, com 88 anos, colaborador de
Angeiras com perto de 50 anos de ligação à Mútua, que ainda
viveu os tempos da Mútua corporativa e que continua hoje
ativo na região sendo um dos rostos, dos olhos e dos braços
da Mútua nessa localidade. São pessoas como estas que continuam a dar sentido à Mútua e ao espírito de missão que os
mais jovens do Grupo deverão também seguir para o futuro.
Terminámos a Festa ao som da música do Grupo de Amigos
de Vila do Conde, que entre toadas e guitarradas, pela voz
de António Torres Maciel, armador de pesca e antigo dirigente
da Mútua de Vila do Conde, acompanhado também pela nossa
querida fadista Emília Vinagreiro, funcionária da Mútua de Vila
do Conde há mais de 25 anos! (uma das 51 pessoas homenageadas), ofereceram à cerimónia a alegria da despedida,
antes que esta se transformasse em tristeza!
As boas vindas aos participantes pelo Coro Grupo Mútua e
a passagem do filme comemorativo do 75.º Aniversário,
que marcaram todas estas Sessões, tiveram aqui um sabor
especial, na medida em que vieram coroar o final de uma
Jornada de celebração de uma organização que se orgulha da sua história, do seu presente, e do futuro que
quer continuar a trilhar com todos os que partilham os
seus valores e princípios.
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“Por uma vida de trabalho ao serviço do Grupo Mútua”
Trabalhadores, dirigentes e colaboradores homenageados, que em 2017
cumpriram 25 anos ou mais de colaboração

Trabalhadores
Adelino Carranquinha Cardoso, entrou na Mútua em 1989/03/20, como Sub-Chefe de Secção e é atualmente Director
de Serviços da Área Cooperativa e Comunicação, em Lisboa.
Alzira Estela Cruz Castro, entrou na Mútua em 1986/01/05, e é Fisioterapeuta, em Vila do Conde.
Anabela Martins de Melo António, entrou na Mútua em 1988/05/01, como Escriturária Estagiária e é atualmente Chefe
da Seção de Contabilidade, em Lisboa.
Ana Cristina Janeiro, é a 2ª trabalhadora da Ponto Seguro, entrou em 1984/01/03, como Estagiária dos Serviços Gerais,
e é atualmente Gestora de Cliente, em Lisboa.
Ana Leonor Robalo, entrou na Ponto Seguro em 1987/01/09, como Administrativa, e é atualmente Adjunta de Gestora
de Cliente, em Lisboa.
António dos Santos Monteiro, entrou na Mútua em 1992/11/01, como Escriturário, e é atualmente Diretor dos Serviços
de Contabilidade, em Lisboa.
Carlos Garcês, entrou na Mútua em 1989/13/11, como Técnico Comercial, e é atualmente Gerente da Ponto Seguro, em
Lisboa.
Edgar Sousa, entrou na Mútua em 1989/10/01, como Técnico Comercial, e é atualmente Coordenador Geral dos Serviços
Comerciais da Zona Norte.
Guilhermina Gomes, entrou na Mútua em 1985/02/11, como Telefonista Estagiária, e é atualmente Sub-Chefe da Seção
Técnica, em Lisboa.
Isabel Graça Custodinho, entrou na Mútua em 1980/12/15, como Auxiliar do Posto Médico, e é atualmente Escriturária,
em Olhão.
Joaquim Simplício Anacleto, entrou na Mútua em 1976/05/18, como Escriturário Estagiário, e é atualmente Diretor
Geral Adjunto e Diretor Coordenador da Área Técnica e Sistemas de Informação, em Lisboa.
José Manuel Bessa Silva, entrou na Mútua em 1986/01/01, e é Médico, em Vila do Conde.
José Bebiano, entrou na Mútua em 1984/12/10, como Auxiliar do Posto Médico da Nazaré, e é atualmente Chefe de
Serviços da Área Técnica, em Lisboa.
José Monteiro Coreixas, entrou na Mútua em 1981/06/15, como Escriturário Estagiário, e é atualmente Escriturário,
em Lisboa.
José Safara, entrou na Ponto Seguro em 1985/01/09, como Técnico Comercial, e é atualmente Chefe de Serviços, em
Évora.
Júlio Augusto Pinheiro Chouriço, entrou na Mútua em 1989/05/01, e é Analista Sénior no Departamento de Sistemas
de Informação, em Lisboa.
Lurdes Santos Gaspar, entrou na Mútua da Sardinha em 1975/09/01, como Telefonista, e quando esta foi integrada na
Mútua dos Pescadores em 1994/01/01, era Escriturária. É atualmente Sub-Chefe da Seção Técnica, em Lisboa.
Maria Emília Vinagreiro, entrou na Mútua em 1986/01/01, e é Empregada de Limpeza em Vila do Conde.
Maria da Encarnação Marinheiro, entrou na Mútua em 1979/08/20, como Auxiliar do Posto Médico, e é atualmente
Escriturária, em Sesimbra.
Maria Filomena Gomes, entrou na Mútua em 1980/07/01, como Auxiliar do Posto Médico, e é atualmente Escriturária,
em Sesimbra.
Maria Helena Gil Camarinha, entrou na Mútua em 1989/12/01, como Escriturária Estagiária, e é atualmente Chefe de
Secção de Pessoal, Cobranças e Contencioso, em Lisboa.
Maria Raquel Pereira, entrou na Mútua em 1988/02/01, como Escriturária Estagiária, e é atualmente Chefe dos Serviços
de Produção, em Lisboa.
Maria Rosalina Fernandes, entrou na Mútua em 1985/11/01, como Auxiliar do Posto Médico, e é atualmente Escriturária, em Vila do Conde.
Maria Saúde Amaral, foi funcionária, desde 1979, do Sindicato de Pescadores do Norte que representava a Mútua antes
da criação da dependência em Vila do Conde, e é atualmente Escriturária da Ponto Seguro, em Vila do Conde.
Miguel Alarcão Bastos, entrou na Mútua em 1986/01/01, é Médico em Sesimbra.
Sara Maria Paeta Domingues, entrou na Mútua da Sardinha em 1981/03/19, como Escriturária, e quando esta foi integrada na Mútua dos Pescadores em 1994/01/01, era Diretora de Serviços. É atualmente Diretora Coordenadora da Área
Financeira e de Resseguro, em Lisboa.
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Antigos trabalhadores que mantiveram até hoje colaboração com a Mútua
António Rosa Zózimo, entrou na Mútua em 1987/05/01, foi Diretor Financeiro e depois Consultor para a Área Financeira.
Foi mandatário da Lista dos atuais Órgãos Sociais.
Cândido António Baptista, entrou na Mútua em 1988/11/01, como Chefe de Serviços de Análise de Riscos, e depois Assessor Técnico de Peritagem naval. Foi mandatário da Lista de Órgãos Sociais que cessou funções em abril 2017.

Antigos trabalhadores e atuais membros dos órgãos sociais
Jerónimo Teixeira, entrou na Mútua em 1984/05/01, como Diretor de Serviços e foi Diretor Geral até este ano. Atualmente é o Presidente do Conselho de Administração.
José Castanheira, entrou na Mútua em 1987/12/01, como Técnico Comercial e foi Coordenador Geral dos Serviços Comerciais do Algarve. Atualmente é membro da Comissão de Avaliação e Vencimentos.
Maria Fernanda Lacerda, entrou na Mútua em 1988/07/01, como Sub-Chefe da Seção de Contabilidade e foi Diretora dos
Serviços de Contabilidade. É membro do Conselho Fiscal desde 2012, e é atualmente Presidente desse Órgão.
Rui Manuel Campos, entrou na Mútua em 1987/10/01, e foi Diretor dos Serviços Técnicos. Atualmente é membro da
Comissão de Avaliação e Vencimentos.

Membros dos órgãos sociais
Albino Cadilhe, pescador reformado, de Vila do Conde, entrou na Mútua em 1987, e foi membro do Direção, da Assembleia
Geral e do Conselho Regional do Norte. Saiu em abril de 2017.
Álvaro Barros Paquete, pescador reformado, de Esposende, entrou na Mútua em 1990, e é desde então membro do Conselho Regional do Norte.
Carlos Espadinha, mestre de redes, de Sines, entrou na Mútua em 1987, e foi membro do Conselho de Administração e
Assembleia Geral. Atualmente é Vice-presidente da Assembleia Geral e membro do Conselho Nacional.
Daniel Bagnari Castro, armador de pesca, de Ponta Delgada, entrou na Mútua em 1990, e foi membro do Conselho Regional
dos Açores e do Conselho Consultivo. Atualmente é membro do Conselho Regional Açores.
David Rebelo Lopes, armador/pescador, de Setúbal, entrou na Mútua em 1990, e é desde então membro do Conselho Regional do Sul.
Francisco José Martins Faleiro, pescador reformado, da Fuzeta, entrou na Mútua em 1990, e é desde então membro do
Conselho Regional do Sul.
Frederico Pereira, dirigente sindical da pesca, do Barreiro, entrou na Mútua em 1990, e tem sido sempre membro da Assembleia Geral. Atualmente é Presidente deste Órgão e membro do Conselho Nacional.
Genuíno Madruga, armador de pesca e navegador, da Horta, entrou na Mútua em 1978, e foi membro da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Conselho de Administração. Atualmente é membro da Comissão de Avaliação e
Vencimentos.
João Manuel Oliveira, armador de pesca reformado, de Peniche, entrou na Mútua em 1981, e foi membro da Assembleia
Geral da Direção e do Conselho Consultivo. Saiu em abril de 2017.
Joaquim José Mota, armador de pesca e dirigente associativo de Matosinhos. Foi membro da Comissão Administrativa da
Mútua da Sardinha em 1975 e desde 1976 Presidente dessa Mútua. É Membro do Conselho Fiscal da Mútua desde 1997 (início
do 1º mandato após a integração da Mútua da Sardinha em 1994) e a partir de então foi sempre o Presidente desse órgão.
Saiu em abril de 2017 e foi mandatário da Lista dos atuais Órgãos Sociais.
Jorge Timóteo, armador de pesca reformado e comerciante de pescado, de Sta. Luzia, entrou na Mútua em 1990, e foi membro do Conselho Regional do Algarve e do Conselho de Administração. Atualmente é membro do Conselho Regional do Algarve.
José António Bombas Amador, pescador reformado e dirigente sindical, de Peniche, entrou na Mútua em 1981, e foi sempre membro da Direção/Conselho de Administração. Saiu em abril de 2017.
José António Lameiro, armador de pesca reformado, da Nazaré, entrou na Mútua em 1987, e foi membro do Conselho
Consultivo e do Conselho Regional do Centro. Saiu em abril de 2017.
Leonardo Egídio, armador de pesca reformado e dirigente associativo, de Tavira, entrou na Mútua em 1987, e foi membro
do Conselho Consultivo e Assembleia Geral. Saiu em abril de 2017.
Manuel Eduardo Rodrigues Pão, armador de pesca reformado e pescador, de Machico, entrou na Mútua em 1990, e foi
membro do Conselho Regional da Madeira e do Conselho Nacional. Saiu em abril de 2017.
Miguel Peres, pescador reformado e trabalhador do Sindicato dos Pescadores de Viana do Castelo, entrou na Mútua em
1978, e foi membro da Direção e da Comissão de Vencimentos. Atualmente é membro do Conselho Regional do Norte.

Colaboradores – são os braços da Mútua onde não temos
dependências ou balcões, prestando todo o tipo de apoio
João Martins Vaz, é colaborador da Mútua desde os anos 70, em Angeiras. Foi também Dirigente da Mútua no Conselho Regional do Norte entre 1997 e 2009.
Marcelo Neves, é colaborador da Mútua desde 1976, na Ericeira, e desde 2005 é também membro do Conselho Regional do
Centro.
Maria Edite, é colaboradora da Mútua desde 1990, em Lagos.
Dezembro’17
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A ção Cooperativa

Pés no Terreno 2018 – Objetivos
e tarefas de um projeto Cooperativo
João Delgado
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores

O PÉS NO TERRENO EM 2016/17
No início de 2016, o Conselho de Administração da Mútua dos
Pescadores decidiu implementar um plano de ação e dinamização cooperativa, intitulado Pés no Terreno. Este plano consistia, por uma lado, em prestar contas aos associados sobre
a atividade da Mútua (associativa e resultados económicos) e,
por outro, perceber melhor as dificuldades que cada comunidade ribeirinha atravessava, bem como aferir no terreno as
potencialidades inerentes a cada região.
Realizaram-se em todo o território nacional, continente e ilhas,
mais de seis dezenas de reuniões. Estes encontros sentaram à
mesa, e a versar sobre matérias de interesse comum, a Mútua
dos Pescadores e organizações ligadas à Pesca, à Marítimo-Turística, à Náutica de Recreio, ao Surf (e outros desportos
radicais em meio aquático), vários promotores de atividade
turísticas emergentes, membros dos governos regionais, responsáveis pela Lotaçor, responsáveis nacionais da Docapesca
e alguns autarcas.
Neste périplo nacional, muito registámos sobre as preocupações, legítimas, dos profissionais de cada área acima referida.
Se efetivamente existiam questões concretas, específicas e irrepetíveis afetas a cada local, a verdade é que podemos estabelecer um padrão que era transversal a várias comunidades.
Na pesca profissional, registámos preocupações comuns relativamente às necessidades de formação em relação à segurança no mar; ao assoreamento, assustador em alguns casos,
das barras nacionais com especial incidência para a costa nor20

te (a norte da Figueira da Foz) e Algarve; a falta de segurança
nos portos para pessoas e bens pela ausência de defensas
para embarcações, escadas de acesso, iluminação e limpeza;
a urgente renovação de parte da frota por razões de segurança; a necessidade de valorização do pescado na primeira
venda em lota; a preocupação face à pesca da sardinha e a
incógnita sobre o futuro deste subsetor; a redução de quotas para o goraz nos Açores e a grande dificuldade em retirar
em tempo útil o pescado das regiões autónomas por falta de
transporte adequado para o efeito; a carga burocrática e a
falta de rapidez na resposta por parte da administração central
em processos de licenciamento e outros, que chegam a fazer
desesperar empresas e trabalhadores dependentes de documentação indispensável ao desenvolvimento da atividade.
Nas atividades Marítimo-Turísticas, Náutica de Recreio
e outras atividades emergentes em ambiente aquático
ressalva-se a unanimidade por parte dos operadores e praticantes na clara assunção das imensas potencialidades que
o país tem nesse campo, pese embora o facto de estarem a
ser desaproveitadas ou, em certos casos, aproveitadas sem
regras e por isso de forma desequilibrada. As dificuldades de
licenciamento, o excesso de rigor e dispendiosidade no licenciamento e vistorias têm levado muitos nautas a registar as
suas embarcações fora do país. Note-se que, no caso da náutica de recreio, todo o material necessário para equipar embarcações, desde os cascos, cabos, mastros, meios eletrónicos
auxiliares à navegação e outros componentes são, na sua toRevista Marés

talidade, importados. Não se entendendo que um país que se
diz empenhado numa “rota” de regresso ao mar não produza
praticamente nada no que concerne às necessidades básicas
inerentes ao desenvolvimento das mais diversas atividades
náuticas. A escassez de marinas com profundidades adequadas a receber grandes veleiros não coloca Portugal nas rotas
dos principais destinos nesta matéria. É de notar que, segundo
alguns responsáveis da área, o Tamisa tem mais embarcações
de recreio registadas que Portugal!
Todas estas informações recolhidas foram tratadas pela Mútua
dos Pescadores, sendo que muitas delas foram já apresentadas em sede própria no sentido da sua resolução.
Relativamente às questões no estreito domínio de intervenção e responsabilidade da Mútua – os produtos de Seguro
- demos as respostas necessárias, desfizemos dúvidas e mal-entendidos, adaptámos taxas onde se justificava e apresentámos novas soluções a quem as solicitava.
Demo-nos a conhecer melhor, e procurámos perceber mais
sobre a vida das comunidades e do país marítimo. Só assim
daremos respostas válidas e agiremos em correspondência
com aquilo que as comunidades esperam de uma cooperativa
de utentes de seguros – rapidez na ação, soluções objetivas e
conhecimento profundo das dinâmicas locais e das necessidades das pessoas e das organizações.
O PÉS NO TERRENO 2018-2020
Nos próximos 3 anos, até ao final do mandato dos órgãos sociais eleitos em março último, o Pés no Terreno irá calcorrear
novamente o país no sentido de apurar o que foi feito, onde é
mais urgente intervir e que novas necessidades, e oportunidades, aparecem à medida que o tempo passa e desvenda novas
realidades nacionais e locais. Necessariamente adaptaremos
o formato às ocasiões que nos aparecerem, envolveremos indubitavelmente mais pessoas no processo, dirigentes e trabalhadores, porque um Cooperativa é uma construção iminentemente coletiva e todos são imprescindíveis à sua edificação e
fortalecimento.
Para além do acima exposto, o Pés no Terreno, nos próximos anos, terá uma tarefa central de sensibilizar todos,
os que ainda não o são, para que se tornem cooperadores da Mútua dos Pescadores. Partimos para o terreno com um objetivo claro de duplicar o número de
cooperadores que hoje temos, ou seja, atingir no final
do mandato os 10.000 Cooperadores.
Estes números, perfeitamente ao nosso alcance, só serão possíveis com o empenho de todos, partindo, em primeiro plano, do
interior da própria estrutura e alargando a ação para o exterior.
Temos que ter em conta que uma embarcação de pesca sem
pescadores e artes de pesca poderá ser outra coisa qualquer
que não uma embarcação de pesca. Eventualmente, uma embarcação de recreio, um barco farol ou um obstáculo à navegação. 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 estrutura a caminho de uma
desvirtuação perigosa no que à sua identidade, valores
e princípios diz respeito!
Grandes desafios têm sido colocados à Mútua dos Pescadores
ao longo da sua história. Esta organização chegou até aqui,
porque sempre olhou os desafios de frente, estudando a sua
complexidade e delineando qual a estratégia e planos de ação
a colocar em prática para os resolver eficazmente.
Agora, face a esta realidade que se impõe, temos a firme convicção que no final do mandato iremos atingir os objetivos
propostos, pois a equipa que temos dá-nos as maiores garantias de que isso não só é possível, como é ultrapassável!
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P esca
Os resultados das Pescas Nacionais:
uma análise longitudinal
Tendo por base um importante documento estatístico disponibilizado pela Docapesca
tenta-se, nesta abordagem, estabelecer uma relação dos números apresentados com
os contextos socioeconómicos e políticos dos últimos sete anos, procurando fazer
uma análise crítica dos dados disponíveis
Conselho de Administração da Mútua
Partindo do ano de 2010, ano em que se descarregaram
nas lotas nacionais 127.563 toneladas de pescado, o que correspondeu a 187.092.229 euros, fixando-se o preço médio em
1.47 euros/kg, parte-se para uma análise evolutiva do volume
de descargas, do valor gerado e dos preços médios alcançados
nos seis anos seguintes.
No ano de 2011, assiste-se a um ténue aumento das capturas (+1,6% = 129.651 ton.) e, caso raro nos anos em análise, assiste-se também a um aumento do valor gerado (+ 7,6%
= 201.366.702 euros) e consequentemente um aumento de
5,9% dos preços médios, fixando-se em 1.55 euros/kg.
Em 2012, inicia-se uma queda abrupta nas capturas de
pescado em Portugal, materializando antigos intentos da
União Europeia que, desde a adesão do nosso país em 86, não
se tem cansado de “impor”, por diversas e criativas formas,
restrições às capturas nas pescas nacionais. As capturas em
2012 descem (-7.1% = 120.651 ton.). O valor gerado sobe residualmente (+ 0.2% = 201.747.349 euros) e o preço médio
estabelece-se nos 1,68 euros/kg subindo 7,9%.
No ano de 2013 – “Ano Horribilis” em Portugal - e em
que os Portugueses se veem confrontados com medidas de austeridade extremamente penalizadoras para o
desenvolvimento do país e para o bem-estar da população, o setor das pescas, como não poderia deixar de ser,
também se ressentiu desta espiral recessiva. Trocando
as voltas aos teóricos liberais amantes das virtuosidades do
mercado, à queda nas capturas, no referido ano, não correspondeu um aumento do valor gerado pelas mesmas, motivado
pela “ferocidade” da procura. Logo, há muito mais para além
da “basicidade” das leis de mercado a determinar os resultados das relações e transações na economia real. Em 2013 as
capturas desceram (-2,5% = 117.454 ton.), o valor gerado
caiu (-8,2%=185.189.022 euros) e o preço médio também
recuou (-5,9% = 1,58 euros/kg).
Em 2014, assinala-se o ano com o mais baixo registo
de capturas de pescado em Portugal (95.462 ton), menos
18,7% que em 2013. Em termos de valor gerado, registou-se
uma ligeira queda (-2% = 181.542.433 euros) que foi atenuada, não acompanhando a brutal queda das capturas, pelo facto do preço médio disparar (+ 20,6% = 1,90 euros/kg). Aqui,
sim, confirma-se a elevada procura pelo facto da oferta ter
caído anormalmente sem dar tempo para o “dito” mercado se
organizar em tempo útil. Há aqui um facto da maior relevância
a influenciar todos os resultados do ano em termos de pesca:
a proibição imposta à captura de sardinha a 20 setembro do
referido ano.
No ano de 2015, houve um aumento significativo de
capturas (+23,6% = 117.982 ton.), no entanto, o aumento
do valor gerado foi bem menos acentuado que o crescimento das capturas (+7,2%= 194.644.099 euros) motivado pela
queda dos preços médios (-13% = 1.65 euros/kg).
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Em 2016, as capturas voltam a descer (-11,5% =
104.414 ton.) e o valor gerado volta a subir (+3,7% =
201.748.816 euros), bem como se assiste a um significativo aumento dos preços médios (+ 17% = 1,93 euros/kg).
Estes aumentos de valor devem-se em boa parte à valorização da sardinha, tendo em conta todas as condicionantes à
sua captura, e ao aparecimento súbito de biqueirão, designadamente da Figueira da Foz para norte. Relativamente ao
biqueirão, é um facto que se repete em 2017, com especial
relevo nos primeiros meses do ano.
Entre 2010 e 2016, pescaram-se sensivelmente menos
23.500 toneladas de pescado. No entanto, aumentaram-se os valores gerados na ordem dos 14.600 milhões de euros.
Numa abordagem simplista até poderíamos ter a tentação de defender que quanto menos se pescar melhor,
pois o valor gerado tem aumentado parecendo haver
relação direta com as sucessivas reduções das capturas. Pois bem, para tal teríamos que não atender às
necessidades alimentares do povo português e olhar
para o lado relativamente ao desequilíbrio crescente
da balança comercial de produtos da pesca. Teríamos
de desconsiderar os impactos socioculturais advindos deste
decréscimo da capacidade produtiva das pescas nacionais.
Teríamos que descurar a interdependência entre os vários
setores de atividade económica nas regiões onde a pesca tem
tido um especial relevo e os impactos negativos em todo o
“círculo” socioeconómico em cada região.
Como não devemos ter olhares superficiais sobre estas problemáticas, defendemos o equilíbrio e a racionalidade na exploração dos recursos tendo por base uma abordagem ecossistémica relativamente aos planos de gestão a aplicar às
pescas nacionais. Não podemos aceitar radicalismos, partam
eles de onde partirem. Defendemos, acima de qualquer outra
coisa, a vida e o bem-estar das pessoas e das comunidades
que dependem da pesca. Este é o nosso ponto de partida…
e de chegada!
Voltando aos números e ao muito que há por fazer na valorização do pescado (apesar das louváveis campanhas da
Docapesca) que terá, inevitavelmente, reflexo em todos os
aspetos da vida dos pescadores e empresas de pesca, importa referir o seguinte: de 2010 a 2016, três espécies que
foram alvo de campanhas de promoção específicas por
parte da Docapesca – o polvo, a cavala e o carapau –
nos últimos seis anos tiveram uma evolução do preço
médio de +0,94 euros/kg; no caso do polvo, de +0,10
euros/kg na cavala e no carapau -0,52 euros/Kg. Teria
o máximo interesse cruzar estes índices de valorização na primeira venda e os preços médios praticados
no mesmo período temporal pelas grandes superfícies
tendo em vista as espécies referidas. Teríamos, por certo, uma perceção mais exata de quem efetivamente beneficia
mais com este tipo de campanhas (que reafirmamos serem a
todos os níveis louváveis), se a produção e os produtores, se
a grande comercialização?
Importa referir, ainda, que neste período (2010-16) a evolução do preço médio da sardinha foi de +1,42 euros/kg, a
pescada +0,17 euros/kg, o congro +0,19 euros /kg, o biqueirão -1,20 euros/kg, o robalo +1,35 euros/kg e o linguado
-0,19euros/kg.
Vinte foram as espécies analisadas sendo que quatro tiveram
evolução negativa (carapau, biqueirão, linguado e lagostim).
As restantes tiveram evoluções positivas. Com evolução positiva até 0,20 euros/kg encontram-se cinco espécies (cavala,
espada preto, pescada, corvina e congro). Com valorização
de 0,20 a 1 euro/kg encontram-se 3 espécies (polvo, esDezembro’17

padarte, ameijoa branca). Com valorização de 1 a 2 euros/
kg encontram-se 5 espécies (sardinha, robalo, choco-vulgar,
lula-vulgar e besugo. Finalmente, com valorização acima de
dois euros, encontram-se 3 espécies (gamba- branca, Galo-Negro e Dourada).
Tendo em conta estes dados estatísticos, entende-se
que muito há que fazer na valorização do pescado na
primeira venda, não colocando essa matéria apenas e
só nas mãos do mercado. Temos verificado que o mercado, em vez de ser a grande mão que equilibra as relações económicas, tem, isso sim, significado a grande
mão que abafa e estrangula a produção e os produtores. Neste sentido, as políticas públicas, em matérias de
regulação do mercado no sentido de gerar equilíbrios, terão
que ser colocadas em prática com a máxima urgência neste
setor.
A valorização residual na maioria das espécies não
acompanha minimamente o aumento dos custos dos
fatores de produção, o aumento dos custos de vida e as
compensações que terão que ser pagas pelos níveis de
risco a que os pescadores se submetem para abastecer
o país de pescado da melhor qualidade.
O ANO DE 2017 (DADOS REFERENTES AOS PRIMEIROS
OITO MESES DO ANO)
Quanto ao corrente ano, e apesar de empiricamente constatarmos a diminuição significativa de capturas de algumas
espécies como o polvo, e com especial significado na zona
norte, nos primeiros 8 meses do ano assistiu-se a um aumento dos valores realizados para o mesmo período homólogo (+3,3% = 137 M/euros).
O preço médio subiu +6,2% situando-se em 2,13 euros/kg
por comparação a 2,01 euros/kg em igual período do ano
passado.
A lota de Peniche é a que tem melhor desempenho nos primeiros oito meses do ano (24 M/euros), segue-se Sesimbra
(15,9 M/euros) e Matosinhos (14,5 M/euros).
A região do Algarve, no seu conjunto de lotas, foi a região
que registou maior valor realizado (34,1 M/euros) subindo
+6% face ao mesmo período do ano anterior.
Importa referir que estes dados apenas registam os resultados das lotas do continente.
Aguardaremos dados estatísticos mais detalhados do todo
nacional para que dessa forma, e na posse de mais informação, possamos fazer a nossa análise sobre a realidade do ano
de pesca de 2017.
Apesar dos números que parecem indiciar um crescimento
global em termos de valor gerado no setor, há um sentimento
de crescente indignação que se verifica no terreno. Quem depende da pesca para viver não compreende a forma marginal
como está o setor a ser tratado, constantemente desvalorizado em favor de novas formas de economia do mar, ainda
sem provas da sua viabilidade, onde não temos experiência e
para as quais não estamos vocacionados. Tudo o que é novidade, é para empolar e valorizar, ainda que não se saiba bem
o que pode vir, no concreto e no curto prazo, daquilo que se
tenta promover. Os setores tradicionais, com provas dadas, com conhecimento produzido e experiência acumulada, com estruturas devidamente montadas para o
seu desenvolvimento (por entre outras que têm vindo
a ser destruídas), esses são para subtrair à equação
do futuro que se prevê complicado – é o caso da Pesca
profissional em Portugal.
Fontes: Boletim Estatístico da Docapesca, Nº1, jan.2017.
Sítio oficial da Docapesca na internet.
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CONTRIBUTO DOS GRUPOS DE AÇÃO COSTEIRA E GRUPOS DE AÇÃO LOCAL (PESCA) PARA A SUSTENTABILIDADE DA PEQUENA PESCA

A importância da pequena
pesca e apanha em Portugal
A frota da pequena pesca representa mais de 70% da frota nacional e é composta
por embarcações de reduzida autonomia de operação e com comprimento fora-a-fora
inferior a 9m, sendo caracterizada por utilizar uma grande diversidade de artes de
pesca e por ser multiespecífica
Miguel Gaspar
Instituto Português do Mar e da Atmosfera; Perito Geográfico FARNET para Portugal
A par desta atividade, a apanha é exercida ao longo de toda
a costa, sendo praticada por pescadores apeados munidos de
instrumentos muito rudimentares, ou por mergulhadores em
apneia. Estas atividades estão fortemente ligadas a pequenas
comunidades piscatórias que se distribuem ao longo de toda
a costa e que assentam o seu desenvolvimento na pequena
pesca e apanha. O impacte económico destas atividades a nível local/regional é, por isso, considerável, já que constituí o
suporte económico destas comunidades e contribuem para a
manutenção de outras atividades económicas. É, também, de
sublinhar a sua dimensão social, dado que constituí, por um
lado, um fator de fixação de populações e, por outro, o sustento de muitas famílias, através da criação de emprego, sobretudo nas pequenas comunidades piscatórias onde as alternativas de emprego são escassas ou não se adequam ao grau de
formação que os pescadores possuem. Não obstante, o peso
real destes setores é muito superior ao da sua dimensão socioeconómica já que se encontram fortemente enraizadas na
cultura de muitas das comunidades piscatórias, constituindo,
por isso, fatores e valores de identidade territorial que devem
ser preservados.
Apesar da sua importância, estas atividades têm merecido reduzida atenção a nível nacional o que se traduz na escassez de
24

informação, impossibilitando, deste modo, a sua gestão sustentável bem como dos recursos e dos ecossistemas onde se
inserem. É, por isso, fundamental melhorar o conhecimento
sobre a pequena pesca e apanha de modo a, por um lado,
desenvolver novos modelos de gestão, holísticos, dinâmicos e
integrados numa perspetiva ecossistémica e, por outro, promover a cogestão, de forma a integrar no processo de decisão as especificidades locais que condicionam a pesca. As
interações com outras atividades económicas que têm lugar
na faixa costeira reforçam a importância de melhorar o conhecimento sobre a pesca. Contudo, os problemas sentidos
pela pequena pesca e apanha vão mais além da falta de conhecimento. Com efeito, o baixo valor do pescado em primeira
venda, o aumento dos custos de produção e a pouca atratividade destas atividades para os jovens, fazem com que o
setor da pesca artesanal esteja a atravessar uma grave crise
socioeconómica. Embora se reconheça o esforço realizado pela
DOCAPESCA na valorização do pescado em lota e do Governo
na redução dos custos de produção, através da atribuição de
um subsídio à gasolina utilizada na pesca, o que é certo é que
o setor continua a passar por sérias dificuldades. Torna-se, por
isso, necessário encontrar soluções para criar valor ao pescado
capturado, desenvolver novos produtos, encontrar atividades
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complementares à pesca, promover uma pesca sustentável,
capacitar o setor e promover junto do público em geral a imagem da pequena pesca e apanha. Foi com este espírito que
no âmbito do Eixo 4 do Fundo Europeu das Pescas e do Programa Operacional das Pescas PROMAR 2007/2013 foram
constituídos os Grupos de Ação Costeira (GAC), compostos
por parcerias locais, que tinham por objetivo o “Desenvolvimento Sustentável das Zonas de Pesca” através de ações de
apoio às comunidades piscatórias. Estas ações traduziram-se
no financiamento de diversos projetos, enquadrados em torno
de quatro eixos principais: i) Reforço da competitividade
das zonas de pesca; ii) Diversificação e reestruturação
das atividades económicas e sociais; iii) Promoção e valorização da qualidade do ambiente costeiro e das comunidades; e iv) Aquisição de competências e cooperação. A diversidade dos projetos financiados traduz a riqueza
e abrangência do programa. Importa referir que dos 217 projetos financiados pelo conjunto dos GAC portugueses, cerca
de 30% foram dirigidos à pequena pesca ou apanha e muito
contribuíram para a melhoria das condições de vida das zonas
costeiras, tendo, inclusivamente, levado à criação de novas
oportunidades de negócio e, consequentemente, à criação de
muitos de postos de trabalho, com todos os benefícios socioeconómicos que daí advêm para as comunidades ribeirinhas.
O sucesso do Programa acima mencionado, conduziu a que
o Portugal 2020 apostasse nas abordagens territoriais, nomeadamente na abordagem Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC) que “visa promover, em territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, focalizada no empreendedorismo e na criação de postos
de trabalho” e que é apoiado por vários programas, entre os
quais, pelo PO MAR 2020. Especificamente, o DLBC Costeiro
tem por finalidade a promoção do desenvolvimento sustentável das zonas costeiras dependentes da pesca e da aquacultura, através do apoio à conceção de “Estratégias de Desenvolvimento Local” (EDL) com vista ao reconhecimento dos
Grupos de Ação Local da Pesca (GAL-Pesca). Até à data
foram reconhecidos 12 GAL-Pescas no continente, que abrangem praticamente toda a faixa costeira, estando prevista a
criação de mais 4 GAL-Pescas na região dos Açores. De acordo
com o previsto no PO MAR 2020, as estratégias no âmbito do
DLBC costeiro foram concebidas em torno de oito tipologias de
intervenção, designadamente: Inovação em espaço marítimo; Qualificação escolar e profissional relacionada com
o meio aquático; Promoção de Planos de Mar; Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e paisagísticos; Reforço da
competitividade da pesca; Reforço da competitividade
do turismo; Promoção de produtos locais de qualidade; Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e
mercados locais, no âmbito do mar. Tendo em consideração estas tipologias, cada GAL-Pesca desenhou a sua EDL definindo prioridades para a respetiva área de intervenção, tendo
por base as especificidades locais e as debilidades sentidas.
Atendendo à importância da pequena pesca e apanha em Portugal, é fundamental que os profissionais da pesca, associações, organizações de produtores e outras entidades públicas
e/ou privadas unam esforços de modo a aproveitar esta janela
de oportunidade no desenvolvimento de projetos que tenham
um impacte positivo nas comunidades piscatórias e que contribuam para a sustentabilidade da pequena pesca e apanha.
Os GAL-Pescas são um instrumento financeiro fundamental
para apoiar estas importantes atividades e seria interessante
se no final do programa o financiamento de projetos dirigidos
àqueles setores aumentasse comparativamente ao observado
no programa anterior.
Dezembro’17
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É com a peixeira que isto sobrevive
A arte xávega na praia de Espinho, novembro 2017

Maria do Céu Baptista e Jerónimo Viana em conversa na praia com Manuel Cântara, “Protestante” (1960) arrais,
Paulo Silva, “Marinhão”, (1985) pescador, ambos do Rita e Carolina e Silvério Torreco, vendedor da zona

Entre muitos atractivos a cidade de Espinho tem ainda uma
praia de pescadores que praticam a centenar arte xávega…Dos
muitos barcos de outrora apenas safram dois dos quatro que
neste século ainda andaram ao mar: o Vamos Andando e o
Rita e Carolina. É para eles que chamamos a vossa atenção
gentes de Espinho e das redondezas. Mostrem o vosso apreço
por esta arte descriminando pela positiva a safra diária. Comprem na lota o peixe da praia. E digam então: do mar para o
meu prato eu orgulho-me e protejo este património! Que os
veraneantes já lhe ganharam o gosto!
Eu é da praia para o mar… Isto aqui no tempo de verão a
gente vai ao mar, o peixe chega a terra, a gente tira o peixe
do saco, da rede, e é vendido a quem quer comprar, a particulares, aos turistas, é vendido às peixeiras, mas a gente dá
a prioridade às peixeiras… a gente tem de lhe dar prioridade
porque não vamos trocar a peixeira a troco de um euro, porque
a peixeira é todo o ano, todos os dias a comprar peixe… é com a
peixeira que isto sobrevive, à custa delas… de longe a longe os
comerciantes, quando não dá lá, vêm aqui comprar, mas quando há peixe por exemplo, Matosinhos, Aveiro, Póvoa, Viana do
Castelo, quando há muita fartura de peixe, aqui assim, só as
peixeiras e muitas vezes não temos a quem vender o peixe… já
chegámos a vender aqui a caixa (15/16kg) do carapau a 2.50
euros. Antigamente entre 1990 e 2002-04 este bairro piscatório
com esta arte era muito… mas os velhos começaram a morrer.
Agora somos dois barcos. Vamos Andando, e este barco, Rita
e Carolina do meu patrão, mas chegou a ter o Santa Catarina que naufragou, e Mar Salomão. Nós, os da xávega, vamos
ao mar todo o ano, este ano começámos em Março. Fevereiro,
Março é que a gente começa, depende do mar e a gente trabalha mais ao menos até à primeira semana de Dezembro e
depois fecha.
A bem dizer essa gente que anda nas esplanadas, os turistas, aqui é por causa da arte xávega, quando vêem a
gente a trabalhar sabem que os barcos andam ao mar e vêm
todos aqui ver, e muitos compram, a gente vende peixe a pessoas de fora, pessoas que vêm lá de cima Paços de Brandão,
Vila da Feira, todos os dias quando o mar o permite… É igual à
lota de Esposende o peixe vem para a lota e o particular pode
comprar na lota todo o ano. Esta é uma lota aberta ao público,
ao particular.
Na praia no Verão também se vende… o peixe está a sair do
saco e o turista está a comprar… Vejamos: o peixe sai e o turista
está a ver a gente a encher o peixe e perguntam – Ó Sr! a como
é esta caixa? E então o vendedor diz: – Olhe é X! Se está a
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correr a cinco euros é cinco euros, se corre a dez euros é a dez
euros, a caixa… Nós temos sacas próprias para essas pessoas,
a gente enche a caixa e despeja para a saca. Depois pagam ao
vendedor. Antigamente o peixe era leiloado na praia, a gente
fazia uma espécie de um quadradinho, dependia também do
peixe que a gente apanhava, a gente calculava 20, 30 caixas,
marcava-se com umas cordas à volta e os pescadores vinham
com o rapichel, que é a nassa do peixe, com dois homens um
à frente e outro atrás, despejava em cada quadrado, pela praia
fora, uma duas, três, quatro fileiras, por aí fora. As peixeiras
estavam todas à volta da corda, o vendedor ia para o meio do
peixe e ia apontando conforme a peixeira comprava aquilo que
comprou… antigamente era mais bonito, era o gado a puxar… E
eles vão por aí fora todos contentes, pudera levam peixe fresquinho, levam o peixinho vivinho, uma forma um bocadinho
à antiga das pessoas terem peixe fresco. Quem pede factura
leva passada pelo patrão. O vendedor só vende. O patrão é o
responsável… todo o peixe é facturado, paga o seu imposto, nós
aqui não temos um entreposto.
A prioridade é das peixeiras excepto se há um comprador que queira o peixe todo e compra de uma vez. O peixe
vai todo para a lota e só no Verão é que abrimos uma excepção
para os veraneantes e acabando a praia o peixe vai todo à lota
e a prioridade é das peixeiras. Se for um comprador que arremate o peixe todo depois de comprar dispensa o peixe às peixeiras… nunca ficam sem trabalho… É da consciência dele e elas
pagam-lhe a ele. O peixe é vendido a ele e facturado em nome
dele. Se não tem essa consciência? Hum… Só somos enganados
uma vez, depois já não entregamos assim à balda… da próxima
que vier, não vendemos. Primeiro vendemos às peixeiras e o
que sobrar é dele.
As peixeiras também podem esperar por outro lance que
venha… só se não formos mais ao mar… há sempre outra companha a tirar, uma é mais cara e outra mais barata e por aqui
há dez ou doze peixeiras diárias – já não é como antigamente
havia mil peixeiras. Agora não, agora há muitas camionetas a
vender por este país fora …pelas casas, Esmoriz e Cortegaça…
estas ficam por aqui nas esquinas até à porta do Pingo Doce e
às vezes aparece lá a polícia que elas não podem lá vender…
Não temos qualquer apoio à safra e se queremos ganhar
alguma coisita é no mês de Maio, Junho… mas este ano como
não deu nada… Vou ser sincero, no ano passado por este tempo
fartei-me de ganhar dinheiro quando apareceu aí a sardinha ficámos sem redes para trabalhar, arrebentou os sacos. Este ano
ainda não tivemos sardinha, nada. Nada, não tem dado nada.
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Anda a sul de Esmoriz. Hoje fomos ao mar sabe o que deu? Peixe rei, quem é que quer isso? Em Espanha há quem dê valor…
O biqueirão aqui fica espicaçado, este ano tivemos biqueirão
graúdo para vender a cinco e dez euros por causa da areia, fica
limado, fica picado da areia e se calha na praia mar quem é que
vai encher na água? Pode vir uma onda! Havia um em Aveiro
que comprava todo a cinco euros mesmo sendo grande, caixas
cheias e em cada 10 tínhamos de dar uma, eles é que ganham
dinheiro. E a gente desanima, pára…
Quando estas duas embarcações estão a trabalhar, aqui
só se havia de vender peixe pescado aqui. Nesses dois meses de Verão é que ganhamos alguma coisa, o Verão acabando
acabou, só temos as peixeiras e agora as peixeiras são uma dúzia e está a ver duas embarcações a trabalhar, uma embarcação
que saia apanha uma média de 20/30 caixas a outra apanha
30/40. Cada peixeira tem a sua consideração pelo patrão das
embarcações… em vez de comprar duas caixas a este compra
uma a esta e outra à outra… e cada peixeira leva duas caixinhas
por dia… e às vezes não conseguem vender, a gente vê-las
passar e deitar às gaivotas. Sabe, a gente fica aqui com o peixe
porque aqui a gente discutiu mas não há ninguém que meta as
mãos a isto porque aqui quando estas duas embarcações estão
a trabalhar, aqui só se havia de vender peixe pescado aqui… se
as embarcações estão a trabalhar havia de ser só peixe daqui!
Vender só das embarcações animava um pouco mais… Acabado
o Verão? Todo o ano! O que era importante era concentrar
os esforços para valorizar a arte. Peixe fresco a sair do
mar, peixe acabado de pescar e acabado de descarregar… além da qualidade é preciso ver que quanto mais tempo
em transporte, em exposição ao sol, menos bom… do mar para
o prato não pode ser só filosofia…
Alguns que trabalham na arte xávega têm licença da
ameijoeira, de estacar, amarram e andam com umas reditas
com dez metros de comprimento e de albitana 2,5 metros e
meio de altura. Com água pelo joelho, fixam a rede com a maceta, fazem um furo e enfiam uma corda… estacam, amarram
a rede e ela fixa nos areios e recolhem na baixa mar. Tem de
ter licença e tem de ter espaço, cada um tem de ter o seu espaço. Alguns têm licença para estacar sem rede e a rede tem
de ter medida… Esta licença, para pescar este peixe assim, é
só Esmoriz e nativos de Espinho… Depois já é Aveiro. Quem se
safa são esses barquitos pequenos que andam ao robalo, mas
é mais arriscado… eu também tenho um barquito desses … no
armazém, está em reparação, estou à espera da vistoria que
vem de Lisboa. Mas só começo a trabalhar em Janeiro, quando
paro aqui e entra a outra.
A praia é toda nossa até ao esporão até ao restaurante
do Zagalo. Durante o Verão esta praia não tem concessionários
Dezembro’17

mas há gente que vem e fica dos armazéns para lá. Do Zagalo
para lá já é do concessionário, este ano já ficamos com a praia
mais curta porque alargaram os campos de bola mais para cá…
enfim! Ali para o norte é um bom pesqueiro e a gente no tempo
de Verão vai lá pescar… cada barco tem a sua área de pesca. Por
exemplo o Vamos Andando é deste padrão para sul e a outra é
deste padrão até ao Zagalo. Mas houve um acordo entre patrões
na capitania e um pode trabalhar na zona do outro, podem trabalhar os dois em conjunto. Dá peixe trabalham as duas e mesmo quando éramos quatro embarcações nunca houve problema,
o que vai atrás tem de trabalhar por cima, a corda trabalha por
cima, o primeiro a pegar trabalha por baixo de todas.
Isto até era uma discussão… Este é um barco de madeira
com desenho antigo, com 9.90 m, foi feito para os lados de
Aveiro… A sul de Lisboa também há xávegas mas os barcos
são de fibra e com motores de mais potência, motores de cem
cavalos… Isto até era uma discussão porque a gente aqui trabalha com motores de 60 cavalos e levamos aqui 60 toneladas
e eles são muito mais rápidos… esses barcos serviam e até há
um barco na praia de Mira, pouco maior que este aqui. Todo
feito em fibra torna-se mais leve mas enquanto um barco destes de madeira a fazer custa dois, três mil contos um barco de
fibra fica por sete, oito mil contos. Este continua a ser um bom
barco aqui dentro costumamos andar seis, arrais mais cinco
pescadores, o mínimo é quatro o arrais mais três… os tratores
empurram o barco, antes eram os animais… isto é pesado.
Ontem este levou uma porrada, a norte na rebentação do
mar, na cova do mar, era cada onda de mar, que Deus me livre.
O barco ficou cheio de água, cheio de areia, carregadinho, estivemos ali à selha para tirar o barco de lá, mais de duas horas
para tirar o barco de lá. Tivemos isto na hora de ir, o barco atravessou e nunca mais, nem chegou a navegar, metade dentro
de água, metade fora de água. Na cova de mar, atravessada.
A vaga era de dois metros, calhou logo ali num cabeço que tinha um fundão de areia… nós quando deitamos a rede de fora
para dentro temos de ter cuidado, já uma vez fiquei com uma
rede presa na pedra. Arrisquei um bocadinho e depois tive de
ir levantá-la.
Diz o pescador: Gosto disto… lá fora não há mais nada e
eu vou fazendo o que mais gosto, andar na vida do mar…
foi aqui que nasci não sou filho de pescador mas tenho família…
Estive fora mas regressei agora, estive na construção civil lá por
fora, dez anos, o que poupei já foi …vivo com o pai e foi preciso fazer umas obras em casa… Diz o arrais: Isto tem os dias
contados, mais ano menos ano, sabe uma pessoa não vai para
novo, vai para velho e chega aquele momento em que a
gente tem de abandonar isto… a malta não quer isto porque não querem aprender e a xávega acaba por acabar…
27

P esca
Medidas de gestão da sardinha/cerco
Foi com apreensão que tomámos conhecimento da alegada posição da Comissão
Europeia (CE) sobre as medidas de gestão da sardinha/cerco para 2018 respeitantes
a Portugal e Espanha

Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores

Entretanto tomámos também conhecimento das declarações
da Senhora Ministra do Mar e das medidas propostas, enquadradas num plano, vasto e complexo, com o objetivo de uma
recuperação dos stocks de sardinha nas águas nacionais, que
não tendo o radicalismo da posição da CE, apontam para uma
redução das capturas e algumas são no mínimo controversas.
Sendo a Mútua dos Pescadores uma Cooperativa deve orientar
a sua atuação por uma dinâmica que vá ao encontro da resolução dos problemas de ordem social, cultural e económica
dos seus Cooperadores, e atendendo ao cenário que se prevê
na pesca do Cerco no curto prazo, a nível nacional, não poderá
esta Cooperativa deixar de demonstrar grande preocupação e
apreensão face ao que está por vir.
A vida dos pescadores, das empresas de pesca, das indústrias na sua direta dependência, das comunidades locais e das
economias regionais são indissociáveis da vida da Cooperativa - Mútua dos Pescadores. Como tal, os impactos negativos
ou positivos na dinâmica destas comunidades terão natural
reflexo nesta Cooperativa, que serve o setor das pescas e as
comunidades ribeirinhas há 75 anos.
Desta forma, e tendo por base o supra citado, a Mútua dos
Pescadores vem demostrar toda a sua solidariedade para com
os trabalhadores e empresas ligadas à pesca do Cerco, colo-

cando-se como sempre, ao lado das organizações representativas deste segmento das pescas nacionais.
Reafirmamos a nossa disponibilidade para o que, na defesa da
pesca da sardinha/cerco, entendam necessário.
*Carta do Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores dirigida aos Dirigentes das
Organizações da Pesca do Cerco em Portugal - 25 de novembro 2017

“Quando a última árvore foi cortada, o último rio envenenado e o último peixe pescado, então o homem
perceberá que o dinheiro não se come” Citação atribuída ao chefe índio apache Gerónimo (1829-1909)

Reflexões de um pescador
Nós, pescadores, exercemos uma actividade que está
dependente do meio ambiente que nos rodeia. Se as
condições meteorológicas forem adversas, a nossa
atitude responsável será, não arriscar a actividade
durante esse período protegendo pessoas e bens.
Pelos tempos que correm, a pesca deixou de ser uma actividade onde o pescador usava os seus sentidos, a sua capacidade de observação, para largar a arte iniciando assim
a faina.
Com o avanço da tecnologia, esta actividade, usufruindo
dos aparelhos electrónicos actuais, máquinas mais sofisticadas, aparelhos de força muito mais eficazes, materiais
com qualidade superior no fabrico de redes e cabos, dá-nos
uma segurança muito mais positiva no exercício da actividade da pesca.
No entanto, os factores acima descritos produziram o efeito de reduzir significativamente a capacidade regenerativa
que o recurso sardinha necessita.
Nós, pescadores da arte de cerco, somos os principais interessados em proteger o recurso (sardinha), e sendo certo
que existem factores sobre os quais não temos controlo
algum, outros há em que a nossa acção terá de ser muito
mais amiga do ambiente e nós podemos fazer algo em relação às emissões poluentes da máquina que usamos, re-
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duzindo a sua utilização a mínimos indispensáveis, uso de
empilhadores eléctricos, recolha selectiva de lixo produzido
pela actividade, respeito pelos tamanhos mínimos das espécies alvo e também das capturas acessórias, o respeito
pelas quantidades diárias permitidas são algumas das práticas que teremos que assumir num futuro próximo, sob
pena de deixar de ser sustentável a actividade em termos
de capturas e por consequência também economicamente.
Muitos de entre nós fazemos a pesca por vocação, e, somos
precisamente esses que temos a maior responsabilidade
de proteger a actividade a níveis de desempenho ambientalmente sustentáveis. A urgência destas e eventualmente
outras medidas são nos dadas a observar com cada vez
mais evidência.
Se todos nós fizermos um bocadinho o planeta agradecer-nos-á, disponibilizando aquilo que todos procuramos quando saímos para o mar, o tão apreciado peixe, que vai sendo
reconhecido por esse mundo fora como “O MELHOR PEIXE
DO MUNDO”, característica essa em que a frota artesanal é,
em minha opinião, a principal responsável.
Boa proa, águas safas e ventos de feição para todos que
fazemos do mar o nosso meio de vida.
Álvaro Bota Guia
Administrador da Mútua dos Pescadores
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GESTÃO DO RECURSO SARDINHA

Em defesa da Pesca da Sardinha

A Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, respondendo a uma solicitação
da Secretaria de Estado das Pescas, elaborou um parecer como contributo para
um Plano de Gestão da Pesca da Sardinha para 2018. Aqui trazemos alguns dos
principais pontos deste documento
Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca

GESTÃO DO RECURSO
• Face aos dados do ICES, de que o recurso tem recuperado, em
cada ano em relação ao anterior [ainda que a biomassa estimada se mantenha em valores baixos, comparando com os níveis
que se verificavam em décadas anteriores, sendo que em 2017
aumentou 7,5% em relação a 2016 ou 31,7% em relação a
2015], e atendendo às informações generalizadas que chegam
do setor de que haverá uma relativa abundância de sardinha,
considera-se, por mera prudência, que em 2018 se deveria poder capturar, pelo menos, a mesma quantidade de sardinha que
se capturou em 2017, ou seja, na ordem das 17.000 toneladas.
Deste modo garantem-se os níveis de recuperação do recurso,
na linha do que tem acontecido nos últimos três anos.
• Deve manter-se uma avaliação anual da real evolução do recurso, ajustando as possibilidades de pesca para o ano seguinte
de acordo com a mesma.
• Tendo em conta a realidade verificada nos últimos três anos,
de tendência de recuperação do recurso, tudo indica que se garante o proposto objetivo de recuperação da biomassa (20182030) com um mínimo de 5% ao ano.
• No que respeita às limitações quantitativas de descarga, devem ser aplicados os mesmos critérios que se utilizaram em
2017, determinando máximos diários de captura, por tipo de
embarcação.
• Concordância com os “fechos em tempo real” - obrigação
Dezembro’17

de afastamento temporário de pesqueiros em que tenham sido
detetados cardumes de juvenis.
APOIO AOS PROFISSIONAIS
• Garantir apoios compensatórios aos pescadores, por perda de
remunerações, devido à imposta paralisação da frota.
• Manutenção de medidas de apoio a cessações temporárias
da atividade com apoio público, com acesso a fundos comunitários – por períodos de 2 meses em cada ano, sendo que, no
restante tempo de imobilização, se aplicará o acesso ao Fundo
de Compensação Salarial.
• A necessidade de se concretizar a contagem do tempo de interdição da pesca, para efeitos de Segurança Social.
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
• Manter o programa de observadores a bordo e a participação
dos profissionais do setor da pesca nas campanhas de investigação.
• Deve alargar-se tanto quanto possível a investigação aos impactos no recurso, da poluição e de outros fatores como a interação com outros predadores naturais, espécies concorrentes,
numa necessária abordagem ecossistémica.
Novembro 2017
*Documento pode ser lido na integra no nosso site www.mutuapescadores.pt
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Sardinha
Um recurso que os pescadores estão a preservar e que querem continuar
a preservar, pois são os principais interessados na sua sustentabilidade
ANOPCERCO
Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco
Como é tradição todos os anos, o Conselho Internacional para
a Exploração dos Mares (ICES em inglês), divulgou no passado
dia 20 de Outubro o seu aconselhamento sobre as possibilidades
de pesca do stock ibérico de sardinha, onde recomenda captura zero para o próximo ano de 2018. No entanto é importante
salientar que esse mesmo documento apresenta vários cenários positivos de possibilidades de captura de sardinha
para 2018 que se estendem até 24.650 toneladas, onde cada
uma dessas hipóteses garante o aumento da biomassa disponível de sardinha com idade superior a um ano, que é um dos
principais indicadores utilizado para avaliar o estado do stock.
Com a divulgação do parecer, as organizações de produtores
portuguesas da pesca de cerco manifestaram de imediato a sua
maior surpresa e indignação sobre o seu conteúdo, particularmente sobre a hipótese de zero de capturas para a pesca de
sardinha em 2018.
No entender das organizações de produtores portuguesas da
pesca de cerco, agrupadas na ANOPCERCO, a recomendação
constituiu um verdadeiro insulto a todos os pescadores
portugueses, não só porque têm vindo a adoptar por sua iniciativa medidas bastante vigorosas e que exigiram enormes sacrifícios para assegurar a melhoria do estado do stock de sardinha
nas águas portuguesas, mas também porque aquela opção de
captura está em total contradição com a percepção categórica
de uma maior abundância de sardinha ao longo de toda a nossa
costa, afirmada diariamente pelos nossos pescadores e que foi
confirmada pela regularidade e pela facilidade nas capturas que
conduziram ao esgotamento das possibilidades de pesca definidas para 2017, que ocorreu no passado dia 25 de Outubro, em
menos de seis meses de actividade.
Salientamos que a actividade da frota de cerco foi concretizada de uma forma bastante condicionada, pois as embarcações estiveram sujeitas a limitações diárias muito restritas de
captura de sardinha, e a actividade apenas foi efectuada em 4/5
dias por semana.
O sector da produção está assim confiante que, no quadro das
diversas opções para 2018 apresentadas no aconselhamento do
ICES, se reconheçam não só os esforços desenvolvidos pelos
nossos pescadores nos últimos quatro anos mas também os sinais francamente positivos do estado do stock de sardinha evidenciados nestes pouco mais de cinco meses de actividade que
foi desenvolvida em 2017.
Relembramos que no aconselhamento publicado no passado dia
20 de Outubro, apesar de se afirmar que “A biomassa de sardinha com um ou mais anos decresceu desde 2006…”, se verifica
que nos dois últimos anos a biomassa de sardinha aumentou
realmente em 31,6%, ou seja, passou de 111.536 toneladas
em 2015 para 146.831 toneladas em 2017.
É por estas razões que a ANOPCERCO solicita ao governo de Por30

tugal que prossiga os seus esforços em sintonia com o governo de
Espanha, no sentido de ajustar de forma razoável o limite anual
de captura de sardinha para 2018 a discutir com a UE. É nossa
opinião que qualquer quantidade entre 17.000 e 20.000
toneladas não entrará em conflito com o aconselhado pelo
ICES, desde que esteja acompanhado por rigorosas medidas devidamente enquadradas por um Plano de Gestão do stock de sardinha de médio prazo (até cinco anos), e permitirá a estabilização
e a sustentabilidade do stock de sardinha nas águas ibéricas.
No quadro das medidas a actualizar está a possibilidade de, em
2018, o essencial da pesca dirigida à sardinha apenas ser iniciado no final do mês de maio, garantindo assim uma nula
mortalidade por pesca em mais um ciclo reprodutivo da
sardinha, que como sabem se inicia nos meses de Outubro/
Novembro com a desova e se estende por cerca de 8 meses até
atingir o tamanho comercial mínimo, que é de 11 cm.
Estão também em cima da mesa medidas associadas ao reforço da preservação dos cardumes de juvenis com a perspectiva de proceder a fechos em tempo real sempre que forem
detectados pela frota de cerco. Sendo já uma prática tradicional
do sector da produção será agora reforçada pelo seu enquadramento legal e pelas possibilidades de investigação por parte da
comunidade científica, que a sua detecção e acompanhamento
poderá permitir.
Estamos certos que este conjunto de sugestões que vêm reforçar as medidas já em vigor, vai contribuir para ajudar a
construir uma posição portuguesa forte e sustentada, em defesa
de um recurso que é estratégico para a pesca e para a economia nacional. Entendemos também que o rigor associado à
execução do Plano de Gestão da Pesca da Sardinha deve estar
sempre acompanhado pela indispensável flexibilidade que, não
pondo em causa os principais objectivos desse Plano, assegure
um clima de equilíbrio e de tranquilidade em todas as comunidades piscatórias associadas à pesca da sardinha, situação que é
imprescindível para o seu sucesso.
Concluímos reafirmando que um cenário de captura para
2018 na ordem das 20.000 toneladas, semelhante à quantidade que foi capturada em 2017 por Portugal e por Espanha:
a) vai ao encontro das recomendações científicas produzidas,
b) reconhece que as medidas de contenção do esforço de
pesca assumidas pelo sector permitiram estancar a redução da biomassa do recurso, invertendo, como já salientámos, a tendência decrescente que se estendeu até 2015 e
c) assume com clareza a definição de um patamar socioeconómico que permitirá salvaguardar as condições mínimas de sustentabilidade das comunidades costeiras mais
dependentes da pesca da sardinha.
Novembro 2017
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Segurança Marítima

EVOCAÇÃO DO CEGO DO MAIO, NA PÓVOA DE VARZIM

Conferência “Salvaguarda da Vida Humana no Mar”
José Rodrigues Maio, mais conhecido como Cego do Maio
ou Ti' Maio foi salva-vidas e pescador poveiro no século XIX
(08/10/1817-13/11/1884). É herói Poveiro, «um tronco de homem, forte e “largo de ossos”, tão rude como humilde, tão áspero como dócil, tão bruto como meigo», admirado pela sua generosidade e coragem quando, «indiferente ao estado do mar
ou do tempo, acompanhado dos seus filhos Manuel e Francisco,
atirava a sua pequena catraia mar dentro, perante o olhar atónito dos seus camaradas e gritos de dor dos familiares. Salvar
os náufragos era a sua cegueira. Uma aventura que mais nenhum da sua classe se atrevia já que o mar cão era prenúncio
de morte certa.» (entre aspas citações de José de Azevedo, no
Site CM Póvoa de Varzim).
À época «não havia porto de abrigo nem embarcações salva-vidas. Tudo o que de trágico acontecesse no mar, o pescador
só podia contar com a “Providência Divina” ou a solidariedade
dos seus camaradas de classe.» (idem) E o Cego do Maio sabia
disso.
Hoje a realidade é bem diferente, e não obstante a audácia de
alguns continuar a salvar vidas no mar, os pescadores poderão
contar com mais do que a “Providência Divina”. As embarcações
são muito mais seguras, estão mais bem apetrechadas com
meios de segurança e navegação, e melhores condições de trabalho. Mas continua a haver muito por fazer e a pesca, ontem
como hoje, continua a ser a arte da incerteza.
Para assinalar os 200 anos do nascimento do Cego do Maio a
Câmara Municipal da Póvoa promoveu no dia 7 de Outubro uma
iniciativa simbólica de deposição de flores no busto do Cego do
Maio, da autoria do escultor Romão Júnior, situado no Passeio

Alegre da Póvoa; inauguração da exposição “Cego do Maio e
a História Trágico-Marítima dos Poveiros” no Museu Municipal,
onde também acolheu a conferência “Salvaguarda da Vida Humana no Mar”, com intervenções do Chefe do Estado-Maior da
Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Silva
Ribeiro; do Presidente do Município da Póvoa de Varzim, Aires
Pereira; José Festas, Presidente da APMSHM – Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, com moderação de Miguel
Marques, da PwC. A evocação do Cego do Maio contou ainda com
a apresentação do livro Cego do Maio e o Mar de Manuela Costa
Ribeiro, que a autora dedicou a um dos seus heróis, o pai.
Na conferência o Almirante Silva Ribeiro anunciou que as operações da Autoridade Marítima têm uma taxa de sucesso do
serviço de 97,9%, e anunciou o lançamento para 2018 de uma
nova embarcação salva-vidas da nova geração, com o nome
do herói poveiro, “Cego do Maio”, preparada para a navegação
nas condições mais adversas e na rebentação das ondas, bem
como será também colocada uma estação do Programa “Costa
Segura” (ver mais à frente detalhe), tendo ainda avançado a
criação do “Programa Cego do Maio”, organização de voluntários que apoie o salvamento marítimo coordenado pelo Instituto
de Socorros a Náufragos.
A Mútua dos Pescadores esteve entre as diversas entidades
convidadas a participar, e deixou, através do seu administrador Jerónimo Viana, também ele mestre pescador costeiro, com
fortes ligações à Póvoa, uma questão: será que os filhos da Póvoa, pescadores como o seu pai e avô, que saíram para Leixões,
por faltarem condições de segurança na Póvoa, poderão agora
voltar ao seu porto de origem?

INICIATIVA DA DIREÇÃO GERAL DA AUTORIDADE MARÍTIMA

“Boas práticas de Segurança do Mar para o Inverno”
Cais da Cantareira, foz do Douro, 9 de outubro
A Direção Geral da Autoridade Marítima promoveu também
uma ação de sensibilização e de esclarecimento, com os profissionais do mar e os vários agentes do setor, com a presença
do Director-Geral da Autoridade Marítima, V/Alm. Luís Sousa
Pereira, CFG Ribeiro Ezequiel, 1ºTEN Ana Reis e o CMG Paulo
Sousa Costa, versando sobre questões de segurança e proteção marítima, os centros de coordenação de busca e salvamento (MRCC) e sobre o ISN, em particular as ações do
programa “Mar Seguro”. Foi também apresentado pela AMN o
programa “Costa Segura” em mais detalhe (ver em Caixa) e
os protocolos de colaboração com administrações portuárias,
onde se encontra instalado o equipamento adequado, caso da
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Caste32

lo. Coube ao Ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, o encerramento do Encontro.
Como tem sido prática nestes encontros de sensibilização para
a segurança no mar, realizou-se também um simulacro de sinistro marítimo – situação de homem ao mar e incêndio a
bordo da embarcação – à entrada da barra do Douro.
Por fim, altos representantes da Autoridade Marítima presentes na cerimónia, a que se juntou o Comandante Naval, V/
Alm. Henrique Gouveia e Melo, condecorarem diversos arrais
de salva-vidas e vários agentes da Polícia Marítima, que imbuídos do espírito do Cego do Maio, dão tanto de si mesmos para
salvar vidas humanas no mar e para o trabalho em prol das
comunidades onde estão inseridos. Também a Mútua marcou
uma vez mais a sua presença, uma vez mais representada
pelo seu administrador Jerónimo Viana.
Revista Marés

História de um salvamento*
*Marta Pita a partir de uma conversa com Jerónimo Viana, Administrador da Mútua

Eram cerca das 8h30 da manhã. 28 de julho de 2016. Jerónimo
Viana tinha encostado a embarcação costeira “Dragãozinho”,
de que é mestre, à muralha do Porto de Matosinhos.
Trazia alguma pesca. O dia estava terminado. Ia subir agora
para o Porto, para manobrar a empilhadora que leva as caixas
de peixe até ao ponto de venda na Lota, que é também a sua
função em terra.
“Ele vai cair ao mar.. ele vai cair ao mar..”
“Ele” era Bruno Tiago Cunha, uma camarada seu, com 30
anos, hoje seu afilhado, laço que ficou desta história com um
final feliz. De um gesto heróico, não desses que advém de poderes sobre humanos, mas do poder de saber e fazer o que é
preciso, no momento e lugar certos. Qual Cego do Maio há
200 anos atrás, aqui já recordado, também Jerónimo soube
ler, como outros como ele, o mar. E os perigos que esconde …
Jerónimo Viana seguiu imediatamente os gritos de alerta vindos do lado do muro do cais, e aí deparou-se com um homem
mergulhado, já debaixo do cais… Atirar-lhe a boia já não adiantava, pensaria mais tarde… e atirou-se ele mesmo. Assim vestido, como o outro estava. De botas, de fato completo… fato.
Fato que o fez flutuar sim, mas de cabeça voltada para a água.
De onde já não saía sozinho porque já não estava cá…
Tirei-lhe logo a cabeça debaixo de água, virei-lhe o rosto para
cima. Com o braço esquerdo agarrei-o, com o outro braço
agarrei um pneu do cais, e subi com ele para o barco. Fiz-lhe o
suporte básico de vida. Assim mesmo, e bem-haja a formação

que fez, que o ensinou, senão… 12 ou 13 compressões… e ele
começou a soltar a água… Foram 10 a 15 minutos sem nada
dizer, já estava roxo!
Entretanto a funcionária de serviço na Lota chamou o INEM…
Jerónimo acompanhou-o em direção ao Hospital Pedro Hispano, tinha um golpe na cabeça, mas acabou tudo em bem…
“Aquela frieza que tive, eu e outros como eu, é precisa para
atuar logo. É uma consciência que temos. Tem que ser logo, é
aquele momento entre a vida e a morte.” (Noutro caso recente, de queda ao mar, também assim no cais, o pescador não
sobreviveu…).
Jerónimo teve a atitude certa, no momento e no local exatos…
Vem de uma “linha de mestrança” sem acidentes graves no
mar. Uma consciência familiar que vem do seu pai e avô, de
seus 2 tios, 2 irmãos e 2 cunhados, homens do mar com muito
sentido de prudência. Um sentido que os levou a saírem do
Porto da Póvoa em 1975, e fazer a vida de mar a partir do Porto
de Leixões, mais seguro. E ele quer ser o “último moicano” e
terminar o ciclo da sua família sem acidentes do mar… esse o
seu desejo, para si e para os seus.
Quanto ao jovem Tiago continua a ir ao mar, agora certamente
com mais consciência do risco.

Programa “Costa Segura”
O Programa “Costa Segura”, desenvolvido pela Autoridade Marítima Nacional, consiste na colocação de radares e câmaras de
vigilância ao longo da Costa, para permitir um seguimento permanente de situações potenciais de perigo, na entrada e saída
das barras.
Serão instalados, até 2018, «cerca de 30 radares ao longo da
costa, incluindo nos arquipélagos da Madeira e Açores. Deste
modo estarão criadas condições para no caso de acidente grave
no mar, as equipas de salvamento disporem de meios aperfeiçoados, e consequentemente aptas para dar uma resposta mais
adequada.» (Ministro da Defesa José Azeredo Lopes, citado em
notícia do site da Revista de Marinha, 24/11/2017).
De acordo com o próprio Diretor-geral da Autoridade Marítima,
(citado na mesma notícia) «trata-se de obter em permanência
o conhecimento situacional das zonas costeiras e litorais sob ju-

risdição das Capitanias, recorrendo a um sistema integrado de
“hardware” e “software” efetivo, mas de baixo custo. O facto de
ser possível dispor destes equipamentos vai permitir promover
a segurança da navegação numa área restrita, como por exemplo a entrada numa barra, acompanhando eventuais navios em
dificuldade, com avaria ou em arribada forçada; apoiar ações de
combate à poluição; e ainda monitorizar a navegação e contribuir para a deteção de atividades ilícitas no mar. Cada estação
do sistema Costa Segura está ou vai ser dotada com componentes C.O.T.S. (comercial off-the-shelf), radar de banda X, câmara ótica térmica, com capacidade de visão diurna e noturna,
um sistema automático de identificação (A.I.S.) e seguimento
de alvos A.R.P.A. (Automatic radar plotting aid), com alarmes
associados, rádio V.H.F. e software de integração e gestão de
informação com visualização em carta eletrónica.»

Será seguro andar no mar?
Foi este o sugestivo título que o Clube de Oficiais da Marinha Mercante atribuiu ao seminário que
organizou em 22 de novembro, nas acolhedoras instalações da sua sede em Lisboa.
Perante uma assistência de especialistas, foram sucessivamente referidas as linhas gerais das
diversas convenções (entre as quais a SOLAS, o STCW-F e o RIEAM) que direta ou indiretamente regulam a segurança marítima.
Igualmente se focaram alguns outros aspetos que têm implicações nessa matéria, tais como a
propulsão, tonelagem, comprimento e lotação dos navios, a formação, certificação e disparidade de nacionalidades dos marítimos, os ataques terroristas e cibernéticos, etc.
E terminou com um animado e muito pedagógico debate.
A Mútua dos Pescadores, que foi gentilmente convidada a assistir, fez-se representar e saúda
a direção do COMM pela feliz iniciativa.
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Inquérito às condições de segurança na pesca
Na última edição da “Marés” publicou-se uma notícia sobre
este assunto, com um apelo à participação da classe piscatória, bem como aos parceiros sociais, incluindo a Mútua
através dos seus balcões (e que também está disponível no
site), no sentido de se obter o máximo possível de respostas.
Porque ainda estamos muito longe desse objetivo, reiteramos

a urgência e necessidade da participação de todos os interessados no sentido de colaborarem ativamente na recolha de
tais inquéritos, que constituirão certamente um instrumento
muito útil para se procederam às melhorias que os diversos
intervenientes da pesca requerem e justamente reivindicam.
Para se entender melhor o alcance desse trabalho, reproduzimos o citado inquérito.

COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO PARA A SEGURANÇA DOS HOMENS NO MAR
Despacho n.º 7029/2010, de 16 de março

AUTOAVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO DE ACIDENTE NA PESCA
O presente questionário pretende avaliar a perceção dos pescadores e armadores sobre as situações relacionadas com a segurança que têm maior
impacto na sua atividade profissional, tendo ainda como objetivo encontrar e definir medidas de prevenção do risco.
Caso pretenda, pode deixar-nos a sua identificação e os seus contactos no final do questionário.
Tipo de embarcação: Local

Costeira

Do alto

Porto a partir do qual a embarcação opera:

Área onde exerce a atividade: Águas interiores não marítimas
Qualidade do respondente: Armador

Mestre

Águas costeiras (até 3 milhas náuticas de costa)

Águas oceânicas

Tripulante

Das situações abaixo, assinale as que considera poderem provocar acidentes nas diferentes atividades da pequena pesca (pesca local ou pesca
costeira), utilizando a seguinte escala de frequência: 1 – Nunca 2 – Pouco frequente 3 – Frequente 4 – Muito frequente.

Área técnica

Elemento
humano

Embarcação
e
equipamentos

Condições do
ambiente e
do espaço

N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Situações que potenciam a exposição ao risco de acidente na pesca

Avaliação

Idade dos marítimos
Precariedades em termos de saúde
Falta de pessoal para trabalhar
Excesso de trabalho
Cansaço/Fadiga
Maus hábitos alimentares
Falta de preparação para lidar com situações de perigo (ao nível dos primeiros socorros)
Trabalho rotineiro
Consumo de álcool
Consumo de drogas
Consumo de medicamentos
Falta de confiança na tripulação
Baixo nível de escolaridade
Falta de motivação
Falta de conhecimentos na manobra de equipamentos
Não saber utilizar equipamento de proteção individual
Não usar o colete salva-vidas
…
Outros
Idade da embarcação
Estado de conservação geral da embarcação
Estado de limpeza da embarcação
Inexistência ou falta de equipamentos de comunicações a bordo (de qualquer tipo)
Falta equipamentos de segurança a bordo
Má utilização/operação dos equipamentos de bordo
Fracas condições de habitabilidade
Más condições de trabalho a bordo
…
Outros
Mau tempo
Más condições na entrada/saída das barras
Assinalamento marítimo inexistente ou inadequado
Falta de condições para atracar (no cais)
Falta de condições para amarrar à boia
Falta de condições para fundear
Inexistência de facilidades de reboque no porto
Inexistência de capacidade oficinal no porto
…
Outros

Das medidas abaixo apresentadas assinale as que considera que podem contribuir para diminuir as situações de risco de acidente na pesca com SIM ou
NÃO na coluna respetiva. Naquelas em que assinalar a opção SIM, dê uma pontuação com base na seguinte escala:
1 – Pouco importante
2 – Importante
3 – Muito importante.

Medidas que podem contribuir para uma maior segurança na atividade da pesca

Sim

Formação para a segurança básica
Formação para a segurança no uso dos equipamentos de bordo
Formação (contínua) sobre técnicas de sobrevivência no mar
Formação na área das comunicações (uso dos respetivos equipamentos)
Formação em sistemas de socorro
Uso consciente dos equipamentos/dispositivos de bordo
Boa preparação física
Horário de trabalho mais curto
Melhores condições nas entradas e saídas das barras
Mais limpeza das embarcações
Embarcações mais novas
Melhores condições salariais
Mais motivação para a profissão
Mais exercícios na área da segurança (treino)
Mais apoio por parte das associações de pesca
…
…

Dados do respondente
Categoria/função
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:

Não

Classificação

Nome:
Telefone

:

Email

:
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Ministra do Mar inaugura infraestruturas da Docapesca
no Portinho de Angeiras

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, inaugurou no passado
dia 25 de novembro, o novo edifício da lota e o canal de acesso
à zona piscatória do portinho de Angeiras, um investimento
da Docapesca, que rondou os 400 mil euros com o objetivo
de melhorar a segurança e as condições de trabalho dos pescadores locais.
Estas duas infraestruturas foram anunciadas pela ministra do
Mar numa visita ao local no passado mês de maio, a par do
investimento de 4,76 milhões de euros na construção de um
molhe de abrigo, cuja conclusão está prevista para julho de
2019.
O edifício da lota de Angeiras foi totalmente reabilitado, compreendendo o reforço estrutural, substituição da cobertura,
requalificação dos vãos das fachadas, novos revestimentos
interiores e redes de águas, esgotos, de energia e de comunicações.
A intervenção neste edifício abrangeu também a instalação de
equipamentos de higienização, de produção e armazenamento
de gelo e de acondicionamento e pesagem do pescado.
As obras do canal e da rampa de acesso à zona piscatória melhoram as condições de trabalho e a segurança dos pescadores

e embarcações, através da criação de um canal paralelo ao
enfiamento do varadouro, o que implicou o quebramento de
picos rochosos e a dragagem de fundos (quase 5.000 metros
cúbicos de areias) à cota de -1m (ZH) e com uma largura
aproximada de 50 metros.
Estes investimentos, cofinanciados pelo Programa Operacional
Mar 2020, inserem-se no objetivo estratégico da Docapesca
para o triénio de 2017-2019, de modernizar e beneficiar os
estabelecimentos da 1ª venda de pescado e áreas adjacentes,
bem como as infraestruturas conexas, indispensáveis à atividade da empresa.

O pinião
OBSERVATÓRIO MARÉS
No nosso espaço aberto a artigos de opinião sobre assuntos que estão na ordem do
dia, trazemos neste número, pela primeira vez, um artigo de reflexão sobre
os trágicos incêndios que têm assolado o país.

Foto: Hélio Madeiras, bombeiro de Vieira de Leiria

O uso do fogo controlado (para fins de agricultura
e proteção florestal) pode ser perigoso*
O mundo inteiro ficou chocado com os vastos e terríveis incêndios florestais ocorridos em Portugal em
junho e outubro de 2017. Sentimos profunda tristeza pelas trágicas consequências - as dezenas de
mortos e centenas de pessoas feridas, as florestas e os edifícios destruídos, modos de vida suspensos
e, de algum modo, a perda de independência de uma região. Para evitar incêndios catastróficos no futuro, queremos chamar atenção para a perigosa falta de consideração do fogo controlado (ou queima
prescrita) como uma das possíveis razões dos incêndios florestais
Um convite à reflexão lançado por Natalia N. S. - Coordenadora da Campanha Pública “Just stop grass burning!”
Universidade Estadual de Campinas, Brasil e Zabelin S. I. - Presidente da International Socio-Ecological Union),
Russia, subscrito e traduzido por Maria do Céu Baptista, Consultora cultural da Mútua dos Pescadores

É óbvio que o fogo controlado, ou seja, a prática de queima de
plantas secas em grandes territórios, incluindo nas margens
das florestas e da própria floresta, pode ser perigosa e é outra
possível causa de incêndios florestais. Este importante fator
deve ser considerado em conexão com a situação catastrófica
e os incêndios florestais no país.
Em Portugal, os fogos controlados são práticas amplamente
utilizadas e levadas a cabo para responder às necessidades
agrícolas e à proteção das florestas contra incêndios florestais.
Os relatórios oficiais informam sobre as vastas áreas florestais
que foram assim queimadas.
O fogo controlado deve ser considerado como uma prática perigosa, uma vez que queimar a cobertura de vegetação seca
em áreas naturais cria um alto risco de incêndios florestais.
Isso acontece devido à imperfeição dos métodos de controlo
de incêndio e, muitas vezes, à insuficiente qualidade na exe36

cução prática desses métodos. O risco do fogo controlado é
maior em países de clima quente, seco e ventoso, como o de
Portugal. Os países que utilizam amplamente o fogo controlado, para fins de agricultura e proteção florestal, têm fortes
incêndios nas florestas e estepes quase todos os anos. Em
Portugal, as queimas por fogo controlado, dentro e perto de
florestas, podem representar um enorme perigo.
Apesar do perigo óbvio dos fogos controlados e a probabilidade óbvia da sua relação com incêndios florestais, essas queimas controladas não foram consideradas neste contexto, no
relatório que analisou as causas dos incêndios florestais catastróficos em junho. Pelo contrário, o relatório mencionou que
esses incêndios florestais podem ter sido causados pela área
insuficiente dos territórios florestais queimados e citamos:
“A área de faixas de gestão de combustível, incluídas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, - dos
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11 municípios afetados por incêndios de Pedrogão Grande e
Góis - representam uma extensão de 31 712,09 ha. No período de 2012 a 2017, apenas foram executados cerca de 19%,
de acordo com uma informação cartográfica recolhida”.
Essas palavras foram imediatamente repetidas pelos jornalistas. Além disso, o relatório contém recomendações diretas
para aumentar a escala das práticas de fogo controlado que
consideramos perigosas e citamos:
“Desenvolvimento de programa nacional de gestão do fogo em
três vertentes:
1. Uso tradicional do fogo. Identificar potenciais utilizadores
do território que possam usar o fogo como ferramenta de gestão. Definir condições, territórios e momentos em que o fogo
possa ser usado para alcançar objetivos de gestão do território e criar canais de comunicação simples e eficazes com
os interessados para que saibam que o podem utilizar à sua
responsabilidade.
2. Uso do fogo controlado. Deverá ser desenvolvido e implementado programa ambicioso e devidamente dimensionado
de uso do fogo controlado em áreas de matos e de floresta
com intervenientes do sistema e/ou beneficiando de outsourcing. A qualidade técnica e os resultados da prática do fogo
controlado deverão ser monitorizados pela Autoridade Florestal Nacional.
Implementação rápida e à escala nacional de um programa
nacional de uso do fogo, que integre todas estas componentes.”
O uso dessas palavras no relatório e na imprensa é muito perigoso, pois pode provocar que as pessoas implementem a
queima de plantas secas, sozinhas, como forma de proteger
as suas propriedades de incêndios florestais. Como resultado,
isso só por si potenciará o aumento rápido e descontrolado de
incêndios florestais.
Por estas razões, pedimos ao Governo e ao Presidente de Portugal que analisem criticamente a prática do fogo controlado
para fins de agricultura e proteção florestal. Deve ser dada
especial atenção ao segundo tipo, como a prática mais perigosa em Portugal, uma vez que a queima é conduzida dentro ou
perto das florestas.
Agradecemos o reforço do controlo para a segurança da queima prescrita. Para fazer isso, pedimos acesso público às informações relativas às “queimas prescritas”. Solicitamos a
partilha dos dados georeferenciados (como shapefiles) dos
territórios da floresta queimada e outras terras na Internet
com a especificação da data de queima em cada área lesada.
Atualmente, os relatórios estatais incluem os mapas das áreas
queimadas sem referência aos originais shapefiles e sem qualquer informação sobre a data da queima. Não permite analisar
a correlação entre incêndios prescritos e incêndios florestais.
Solicitamos que se informe amplamente através da imprensa
e da televisão sobre os perigos potenciais de todos os tipos de
queima prescrita. Solicitamos a realização de campanhas de
informação para todas as idades e grupos sociais destinadas
a alertar as pessoas que o controlo do fogo é sempre difícil, mesmo quando feito sob marcos legais. E para convencer
as pessoas a evitar a realização de qualquer “queima” ilegal
da cobertura seca de plantas e de desperdícios e ainda da
“queima” usando métodos inseguros, mesmo que feitos nas
pastagens.
Pedimos também que se investigue minuciosamente a hipótese de que a “queima prescrita” da floresta poderia ser uma das
causas de fortes incêndios florestais em junho e outubro deste
ano. E que se preste atenção ao fato dos terríveis incêndios
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florestais terem começado quase imediatamente após a adoção do Programa Nacional de Fogo Controlado e do Primeiro
Plano Nacional de Fogo Controlado.
Acreditamos que é muito importante identificar todos os fatores essenciais que podem levar a futuros incêndios florestais
em Portugal. Se um único fator for ignorado, os incêndios catastróficos podem repetir-se uma e outra vez.

*Extractos da Carta aberta ao Presidente e Governo da República Portuguesa e grupos Parlamentares. O documento integral está disponível no site da Mútua dos Pescadores - www.
mutuapescadores.pt

Depois da destruição
a regeneração

Encontrámo-nos num café à beira da estrada, perto de
Góis. Petinga frita com pão é o único petisco disponível.
Líquidos muitos, incluindo bom café. À volta da mesa
de uma grande sala vazia, somos poucos, sobretudo
“estrangeiros da Europa” e uma visitante da Austrália onde os grandes incêndios que dizimaram 240 pessoas
em dois dias tornaram os planos de evacuação rosário de
boas práticas que todos têm de saber desfiar.
Os incêndios que devastaram vidas, propriedades e bens
no Centro do País puseram a descoberto muita da vida
“escondida” que a região alberga: necessidades, é verdade. E modos de sobrevivência nessas terras tão abandonadas e que estes estrangeiros agora amam como
sua. São pessoas que vivem na e da terra, da pequena
agricultura, pastorícia, floresta e do intercâmbio de serviços. Vieram em busca de um lugar para viver e foram
escolhidos por uma propriedade. Chegaram portadoras
já de uma visão ecológica da vida, encontrando em Portugal pegadas de um passado comunitário, muito apagado nos países de origem. Partilharam visões de uma
economia circular mas eco-renovadora, que permita
devolver à terra a vitalidade de outrora e práticas de
auto-organização inclusiva na esperança da constituição
de um núcleo forte, capaz de alavancar um protótipo
inovador de desenvolvimento. Querem reabilitar as propriedades que tanto sofreram e ao mesmo tempo servir
a região que as alberga: Arganil, Góis e Pampilhosa podem erguer-se das cinzas, literalmente, de baixo para
cima com ajuda destas eco-minded people. E nós estamos para ajudar!
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R ecursos Marinhos
Apanha de Sargaço no Concelho de Vila do Conde entre
o século XVII e o século XIX – Gestão de um recurso natural
Desde a Idade Média até inícios do séc. XX, a apanha de algas marinhas na costa norte
de Portugal Continental foi uma atividade económica muito importante inclusive para o
concelho de Vila do Conde. Aqui a apanha do “argaço”, conhecido nos dias de hoje como
sargaço, encontra-se bem documentada, sendo a primeira referência de 24 de janeiro
de 1547 numa acta de vereação que podemos encontrar no Arquivo Municipal de Vila
do Conde. As algas marinhas têm um importante papel no adubo das terras, na
alimentação de animais domésticos, alimentação humana e para a indústria farmacêutica
Ana Laranjo
Investigadora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto/CIIMAR
Coordenadora no CMIA de Vila do Conde
LEGISLAÇÃO ECLESIÁSTICA E MUNICIPAL
NA APANHA DO SARGAÇO
A primeira referência à apanha do sargaço é de 24 janeiro de
1547, onde referem que a apanha só pode ser feita de sol a sol,
para controlar o pagamento do imposto e evitar furtos de noite.
Mais tarde, a 10 de setembro de 1548, ela volta a ser objeto
de regulamentação onde são regidas leis de conduta para a
apanha de sargaço que proíbem as pessoas de fora da vila a
apanharem o sargaço. A não ser que haja uma contrapartida
para o município através do pagamento de uma multa ou que
contribuam com alguma compensação, mantendo a proibição
da apanha à noite, aos domingos e feriados.
Nesta altura, as leis da igreja tinham muita influência na sociedade e as leis municipais regiam-se pela legislação eclesiástica,
como tal foi proibida a apanha de sargaço no dia de descanso
dado pela Igreja, a 2 setembro de 1549, sob pena de multa de
100 reais que posteriormente aumentou para 500 reais a quem
tirasse o sargaço aos domingos antes da missa, mantendo-se
em vigor até 25 de agosto de 1662.
Quase um século depois da primeira ata de vereação para a
regulamentação da apanha de sargaço, verifica-se que a partir
de 5 de setembro de 1626, quem fosse fora da Vila e viesse re-

Grupo de sargaceiros em Vila do Conde (data desconhecida, fotografia da Foto
Adriano cedida pelo AMVC)

colher o sargaço teria que contribuir com mantimentos, mata,
lenha ou palha por cada carro que levassem.
A 23 de março de 1701, a Câmara autoriza a apanha de sargaço aos domingos e dias santos sob a obrigatoriedade de uma
avença. Apesar de, já no século XIX, as leis da Igreja continuam em vigor, proibindo a apanha de sargaço aos domingos
e dias santos.
Esta atividade parece ter sido exercida originalmente por lavradores da zona litoral, como atividade subsidiária da lavoura, feita pelo agregado familiar rural para consumo próprio. No
entanto, no decorrer dos tempos esta atividade passa a ser
exercida por outras classes com ligações ao mar.
APANHA DO SARGAÇO
Em relação aos instrumentos usados na recolha de sargaço
eram utilizadas alfaias tipo agrícolas, ancinhos e gravetas. Geralmente, o arranque e o corte do sargaço são feitos de barco
ou jangada, podendo a recolha de algas ser feita a pé, na areia
ou dentro de água. O documento mais antigo, data de 28 de
janeiro de 1617, que indica a ganchorra e gravetas de grande
comprimento como instrumentos de apanha de sargaço.

Jangada usada para a apanha de sargaço (fotografia cedida pelo Arquivo Municipal de Vila do Conde, data desconhecida)
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LIMITAÇÕES À APANHA DE SARGAÇO
- GESTÃO DE UM RECURSO
Desde 1617, que em Vila do Conde existem códigos de conduta
para a apanha de sargaço por ser um bem que pode escassear
ou por ser essencial à vida e ao crescimento de outros seres
vivos como é o caso dos peixes. Nas Atas de Vereação, são descritas formas como se devem apanhar, os utensílios a utilizar, as
alturas do mês próprios para a apanha do sargaço e as sanções
para quem não as cumprir.
Depois de queixas recebidas pelo furto e apanha de sargaço
por pessoas vizinhas ou fora de Vila do Conde foi elaborado e
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Sargaceiras a carregarem o sargaço na carrela (fotografia cedida por Bruno
Costa, 1964)

aprovado um acórdão, a 28 de janeiro de 1617, onde se fala
da apanha do sargaço depois de outubro, na proibição aos domingos e dias santos e que só podiam usar ganchorras que são
umas gravetas de 10 palmos de comprido e com sanções para
quem não cumprisse o estipulado.
Entre 1722 e 1736, continuavam as indicações de como apanhar o sargaço, como por exemplo: proibição de recolha em
barcos de cortiça ou jangada e não podiam trazer uma graveta
de mais de 10 palmos de comprimento.
Em 1837, as Juntas das paróquias de Mindelo, Vila Chã e Labruge proíbem o arranque ou rapar das pedras nos meses de
abril a junho, corte em julho e liberam de agosto a outubro mas
continua a proibição aos domingos e dias santos.
CONCLUSÃO
Será que já nesta altura havia perceção ecológica? Como esta
era uma atividade com uma enorme importância a nível económico e social, tinham receio que se tornasse um bem escasso?
Ao longo destes anos, podemos verificar algumas mudanças na
legislação onde se vão aumentando as proibições na apanha de
sargaço. Em 1617, a apanha de sargaço é proibida aos domingos e dias santos e o uso de gravetas acima dos 10 palmos de
comprimento. Em 1707, estas proibições mantêm-se, mas já
refere licenças para a apanha e proibição em barcos ou jangadas por ser prejuízo a mais.
Em 1722, em terra continuavam a usar a graveta de 10 palmos
e, em agosto, os barcos só podiam apanhar o sargaço à mão.
Este acontecimento pode dever-se ao facto de a utilização de
barcos ou jangadas poder resultar em maiores rendimentos na
apanha de algas do que a simples recolha na praia. No entanto, sobre o ponto de vista ecológico esta atividade é crítica,
pois o arranque e o corte podem ter impactos diferentes. No
caso das macroalgas bentónicas estas podem ser arrancadas
ou cortadas, que regenerarão se as suas estruturas de fixação
ao substrato não forem danificadas senão morrem. Para resistir às fortes correntes marítimas, a fixação das macroalgas ao
substrato é resistente como tal o arranque não as remove do
seu substrato. No entanto, se o corte for muito perto da região
basal pode danificar as estruturas de suporte e levar à morte
da macroalga.
Em 1736, a graveta passa dos 10 para os 13 palmos.
Estas medidas, são um marco histórico a nível ecológico, pois
inicia o controlo da gestão de um recurso natural, como a época
autorizada para o arranque ou corte, protegendo o seu crescimento e reprodução. Em 1837, é deliberada a proibição de
rapar o sargaço das pedras de abril a junho, em julho é proibido o corte de sargaço e a apanha e corte do sargaço é livre de
agosto a outubro. Estas proibições servem para que o arranque
e o corte das algas não ponham em causa o ciclo reprodutor e
haja a continuidade das espécies. Esta proibição mantém-se
até aos dias de hoje na legislação nacional.
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Lixo no mar – Um problema de todos
Por ter sentido que no artigo anterior* não disse tudo, volto ao tema do Lixo Marinho
– tema quente da atualidade e que carece de acção imediata por parte de uma
Sociedade que se quer cada vez mais participativa

Henrique Ramos
Geógrafo
Membro do Conselho Regional dos Açores da Mútua
Recentemente estive no Seminário da Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE) onde, entre várias atividades, se promoveu também uma sessão de trabalho com 10 Associações
ou Movimentos Cívicos com acção na área do Lixo Marinho. A
convite da ABAE foi possível reunir à mesma mesa tanta fonte
de inspiração, ideias fora da caixa, originalidade, determinação, convicção e, acima de tudo, atitude.
De norte a sul do país temos cidadãos que, por teimosia
e forte convicção, atuam das mais variadas formas no
combate ao Lixo Marinho. Desde o impacto da imagem,
aos números assustadores, à criatividade artística, ao conhecimento científico, ao exemplo pessoal, todos têm o mesmo
fim – aumentar o nível de sensibilização das pessoas para o
problema e motivá-las para fazerem parte da solução.
Conhecemos o movimento “Straw Patrol”, fundado pela Carla
Lourenço e com sede no Algarve, que foca a sua acção no
combate às palhinhas, essa aberração de plástico que é usada
por 10 minutos e que demora 100 anos a desaparecer. Mais do
que somente as palhinhas, a Straw Patrol faz palestras, actividades nas escolas, acções de sensiblização, promove limpezas
de costa ou da Ria Formosa.
Foi também possível conhecer a “Associação Brigada do Mar”,
na pessoa do Simão Acciaioli, que anualmente promove talvez
a maior limpeza de costa do mundo, onde limpa 45 km da
costa de Grândola e, no mínimo, tiram 8-9 toneladas de lixo,
maioritariamente de origem na pesca. Recentemente, numa
limpeza na área ribeirinha do Tejo, os brigadeiros retiraram
8000 garrafas de água de 1,5 lts de uma extensão de 1km.
Esteve também a Sílvia Tavares, da “Associação Ocean Alive”,
com acção maioritariamente na bacia do Sado, onde têm promovido, entre tantas outras coisas, a campanha “Mariscar sem
Lixo”, como forma de sensibilizar os mariscadores que teimam
em deixar as suas embalagens de sal nos areais. Em 24 acções no período de um ano, já tiraram 34000 embalagens de
sal do areal.
Dos Açores fui eu próprio representar a “Associação No More
Plastics for the Azores”, que promove também limpezas de
praia, de ribeiras, palestras nas escolas e procura soluções
sustentáveis de desenvolvimento para as ilhas dos Açores.
Tivemos também a honra de ter a Ana Pêgo e o seu projecto
de educação ambiental “Plasticus Maritimus”, essa nova espécie que invadiu a Terra. Beachcomber por opção, recolhe
lixo na zona de Cascais de forma selectiva e faz composições
artísticas com ele, alcançando resultados incríveis. O seu últi40

mo vídeo, uma entrevista
em modo pedagógico, já
teve mais de 1 milhão de
visualizações.
Também da região de Setúbal, chega-nos a Feel 4
Planet, representada pela
Carolina Nunes. Esta associação fartou-se de ver beatas no chão, já que são 7000
beatas que por minuto e em Portugal têm esse destino – o
chão e, inevitavelmente, o Mar. Acções em festivais, soluções
criativas para cinzeiros, produzem informação científica sobre
as beatas – 4000 compostos químicos nocivos para o ambiente, assustador.
Do norte de Portugal chega-nos a Ana Milhazes e o seu projecto “Lixo Zero”. Através da determinação, dedicação e conhecimento, consegue ter rotinas diárias onde simplesmente não
produz lixo. Através das redes sociais e da internet em geral,
partilha a sua incrível experiência e o desafio que é conseguir
não produzir lixo em Portugal.
Mais do centro, pela zona de Aveiro, surge o movimento Missão Beatão, representado pelo Manuel Nobre, que também, de
forma persistente, combate a epidemia das beatas dos cigarros no chão. Recentemente, numa acção de Caça à Beata, 50
voluntários apanharam 12000 beatas em 1h de esforço.
Por fim, e da zona de Coimbra, conhecemos o projecto “Não
lixes...”, do entusiasta Fernando Paiva, mais conhecido por
Joca. Um dia apercebeu-se que em Coimbra, durante o cortejo
da Latada, se atiravam mais de 1000 carros de supermercado
ao Mondego e decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Desde então não parou, tem participado em diversas acções de
sensibilização, tendo sido inclusivamente galardoado por uma
parceria efetuada com a Câmara da Gafanha da Nazaré.
Aglutinador de vários destes movimentos, existe ainda a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, liderada pela Professora
Paula Sobral, que promove debates, projectos científicos, acções de educação ambiental, entre outras iniciativas.
Foram 11 movimentos mas poderiam ter sido 20, não
possível trazer todos a este evento, mas por esse Portugal fora há cada vez mais gente a querer fazer parte
da solução no que respeita a este flagelo global – faz tu
também a tua parte, por um Mar sem lixo!
*Ver Marés #78, na seção Observatório Marés, pág. 37
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M ar Livre
As Mútuas da Pesca – Gestão do Risco e Responsabilidade Social
(Parte II - Mútua dos Pescadores)

Álvaro Garrido,
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Investigador do CEIS20

Nascida na organização das pescas e
no modelo corporativo de enquadramento das populações marítimas definido pelo Estado Novo, a Mútua dos
Pescadores foi criada rente ao poder
político salazarista. Foi colocada entre o
Ministério das Finanças e a organização
corporativa das pescas, cuja tutela por
sua vez se repartia, conflituosamente,
entre os ministérios da Marinha e da
Economia. Desenhada segundo o modelo das três mútuas de seguros que o
Estado já criara – Bacalhoeiros, Arrasto
e Sardinha –, a Mútua dos Pescadores
resultou da iniciativa política de Henrique Tenreiro.
A Mútua da pequena pesca ou dos
“pescadores sem patrão”, como a propaganda costumava dizer, não nasceu
de qualquer dinâmica associativa dos
interessados. Surgiu da iniciativa do
Governo, por meio do seu braço longo, a organização corporativa. Não sendo um organismo corporativo, nasceu como
empresa de direito privado, tal como as restantes mútuas da
pesca. Tal como o legislador a designou, tratava-se de uma
“empresa filha da organização corporativa”.
O processo de imposição da Mútua aos pescadores despertou
resistências semelhantes às que foram notadas noutras áreas
da organização corporativa do trabalho e do próprio patronato.
No final dos anos quarenta e durante a década seguinte persistiu a desconfiança dos homens do mar em relação às Casas
dos Pescadores e aos contratos de trabalho impostos pelo Estado, em especial nas pescas que conheciam formas de salário
fixo. A questão dos prémios, ou das quotas de mutualidade,
e das regras de desconto em lota para fins de cobrança do
prémio, levantou protestos e despertou reacções em diversos
portos.
A Mútua dos Pescadores é hoje uma empresa social. Em face
do Direito, é uma cooperativa de utentes de seguros, perfil
jurídico e social que tomou desde que se converteu em cooperativa, em 2004. Opção estratégica que supôs diversas e boas
motivações (financeiras e fiscais, sobretudo), mas igualmente
uma opção de pertença a um amplo sector cooperativo e social, numa filiação coerente com a cultura de empresa que a
Mútua construiu depois de 1974. Invocando a democratização
dos Estatutos e a euforia com que a Mútua se acabara de libertar da era autoritária-corporativa, no Relatório e Contas de
1975 a primeira direcção eleita e constituída inteiramente por
pescadores não hesita em classificar a Mútua como “cooperativa de seguros”.
A Mútua dos Pescadores desenvolve uma actividade seguradora dirigida ao sector da pesca e, mais recentemente, a outros
sectores da economia e do trabalho. A sua principal missão
consiste em garantir a protecção dos associados em caso de
acidente. Seguradora especializada, é líder do mercado de seguros da pesca em Portugal. Ao abrigo dos princípios de uma
verdadeira Economia Social, a Mútua assume uma responsabilidade social que excede a dimensão comercial da actividade
seguradora. Os dirigentes da Mútua são também seus associados e, por inerência do estatuto de Cooperativa que a empresa
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tomou em 2003, os sócios são automaticamente cooperadores.
A vida financeira da Mútua não determina a sua identidade cultural mas
condiciona a estratégia de gestão da
empresa e sugere um cuidado equilíbrio entre a dimensão associativa da
organização, inscrita na sua história, e
as exigências técnicas e comerciais que
decorrem do quadro concorrencial em
que opera. Tal significa que o capital da
empresa só cresce em função de resultados que, por sua vez, dependem de
baixa sinistralidade e de boa tarifação.
Dado que a Mútua é uma cooperativa
de seguros, a sua prática tarifária assenta numa estabilidade de baixo preço, conjugada com um serviço técnico e
social que garante a qualidade do produto de seguro.
Conhecendo as realidades sociais da
pesca por meio da sua longa experiência de proximidade com
as comunidades e beneficiando da intermediação sindical de
alguns dos seus dirigentes e delegados, a Mútua dos Pescadores desenvolve uma actividade seguradora de sentido dinâmico e realista.
As condições naturais do trabalho no mar e a natureza finita
e móvel dos recursos piscícolas sempre determinaram a incerteza de rendimento do trabalho na pesca – “hoje fortuna,
amanhã miséria”, segundo o retrato impressivo de Raul Brandão. Daí a dificuldade em promover a ideia de seguro e a delicadeza de o praticar segundo as exigências legais e técnicas
que o enquadram, tanto mais que na pesca o salário varia,
muitas vezes, em função da quantidade e valor do pescado.
Conhecedora destas micro-realidades, a Mútua dos Pescadores tem renovado a sua oferta de seguros de pesca e ajustado
os procedimentos técnicos e normativos que os enformam. Diversos aspectos da prática seguradora têm sido especialmente
ponderados: o cálculo das garantias de cobertura em função
de rendimentos incertos ou irrisórios, a fiabilidade dos valores
seguros e a dimensão social das práticas de indemnização.
No momento em que celebra os seus 75 anos de vida, o balanço da intervenção da Mútua junto das comunidades marítimas, domínio em que a empresa se começou a distinguir
na segunda metade dos anos oitenta, é indissociável de uma
prática social do seguro. Tal implica, nomeadamente, um especial acompanhamento nos casos mais graves de sinistro e
campanhas de prevenção dos acidentes assistidas por formação profissional.
O duplo perfil de seguradora cooperativa e especializada que
a Mútua dos Pescadores recentemente consolidou reforçou a
sua lógica mutual e abriu a sua responsabilidade social a domínios de actividade que excedem a pesca profissional. Presentemente, a Mútua detém uma posição crescente no mercado de seguros da náutica de recreio, bem como no sector
marítimo-turístico, acompanhando a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil. Neste caso admirável de resiliência organizativa e social, é notório que a herança do mutualismo corporativo estava longe de fazer jus à retórica doutrinária
que sempre o emoldurou.
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Congresso nacional da economia social
José Luís Cabrita
Membro do Conselho de Administração da Mútua
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Confecoop
Decorreu no passado dia 14 de novembro no Grande Auditório do ISCTE, em Lisboa, a Sessão Final do Congresso Nacional da Economia Social, realizado na sequência da decisão
do plenário do Conselho Nacional da Economia Social (CNES),
que aprovou a proposta para a sua realização. O Congresso
decorreu durante o ano de 2017 em sessões temáticas, teve
como lema “A Economia Social nos Desafios do Século XXI” e
os seguintes objetivos:
a) reforçar o sector da economia social no plano institucional,
legal e organizacional promovendo o reforço do seu papel na
economia e na sociedade portuguesa;
b) promover, e aprofundar, um debate alargado em torno de
temas nacionais e internacionais relevantes para a economia
social portuguesa e para as entidades que a integram;
c) formular, sob forma de declaração comum, um conjunto de
recomendações que, no respeito de diversidade, contribuam
para uma melhoria qualitativa da representatividade do setor
da economia social perante os poderes públicos, a sociedade
em geral e, em particular, as instâncias de concertação social.
As sessões temáticas realizaram-se em Lisboa, Póvoa de Varzim, Mangualde e Évora, onde foram abordados e debatidos os
temas: A conta satélite da Economia Social 2013; A Economia
Social e o relacionamento com o Estado; novos conceitos, modelos de organização e de governança e Economia Social; das
pessoas, com as pessoas.
Na sessão final do Congresso, o debate centrou-se em
torno de temas relevantes para a economia social portuguesa e para as entidades que a integram: A lei de Bases
da Economia Social – Actualidade e Mudança; Economia
social – Desenvolvimento e Emprego; A Economia Social
e as Instituições Financeiras; Os desafios da Economia
Social e a UE; Presente e Futuro da Economia Social.
O Congresso terminou com a assinatura da Carta de Compromisso para a criação Confederação da Economia Social Portuguesa, pela Animar, CNIS, Confagri, Confecoop, CPCCRD,
Centro Português de Fundações, União das Misericórdias Portuguesas e União das Mutualidades Portuguesas.
A cerimónia de abertura contou com a presença, para além
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do Reitor do ISCTE-IUL e do Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social tendo a de encerramento contado com a do
Presidente da Mesa do Congresso e do Presidente da Assembleia da República.
O Presidente do Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores, Jerónimo Teixeira, moderou o debate da mesa redonda sobre a Economia Social e as Instituições Financeiras.
De salientar ainda as 20 recomendações que resultaram do
trabalho e reflexões das cinco sessões temáticas, apresentadas antes da sessão de encerramento e que são as seguintes:
1. As entidades de economia social, pela sua diversidade,
transversalidade, identidade e comprovada ação ao longo dos
tempos e em todo o território têm um papel fundamental a
desempenhar nas políticas nacionais. Nessa medida devem
ser permanentemente ouvidas pelos departamentos governamentais e nas instâncias de concertação social e económica,
nomeadamente no Conselho Económico e Social (CES), em
todas as matérias que digam respeito à sua atividade e à economia nacional.
2. As entidades de economia social são parceiros económicos,
não devem ser objeto de discriminações quando pretendem
atuar em qualquer domínio de atividade, rejeitam quaisquer
entraves legais ao seu funcionamento e consideram que devem ser avaliadas nessas atividades a partir de critérios que
tenham em conta a sua específica forma de organização e
governança.
3. As entidades de economia social consideram que, no âmbito das políticas públicas, devem ser lançados programas de
fomento da economia social que contribuam para a promoção
da igualdade, da saúde e do emprego e para a fixação das
populações. Em todos os programas a lançar deverão ser especialmente tidas em conta as pessoas mais desfavorecidas,
as em situação de fragilidade social, numa perspetiva de solidariedade e de observância dos princípios e valores definidos
no artigo 5º da Lei de Bases da Economia Social.
4. As entidades de economia social consideram que se deve
dar prioridade à implementação de uma política coerente de
educação para a economia social nos currículos de todos os
graus de ensino, que inclua ações de sensibilização, de formação profissional, de intercâmbios entre organizações e de
cooperação transnacional, para que desde o ensino obrigatório
seja percecionado pelas crianças e jovens que existem formas
de organização e atividade que estão assentes nas pessoas e
que têm por base os princípios da economia social.
5. As entidades de economia social querem ver fomentada
a investigação sobre a economia social, e recomendam que
se organize um acervo de documentação que suporte essa
investigação, a disponibilizar através de todos os meios de
comunicação modernos.
6. As entidades de economia social recomendam que sejam
criados fundos específicos de suporte a estas atividades formativas e de investigação a gerir a partir da CESP.
7. As entidades de economia social pugnam pela produção
regular de estatísticas sobre a realidade e peso económico e
social da economia social, mormente tornando bienal a conta
satélite da economia social, e dotando-a de indicadores sobre
a parte associativa das organizações e sobre o voluntariado.
8. As entidades de economia social consideram que se deve
incrementar e melhorar a informação da sua realidade e atividade feita por parte da comunicação social generalista ou
especializada. Para tal propõem-se estudar formas ativas de
comunicação que potenciem a voz que resulta da criação da
Confederação, sem prejudicar a comunicação direta de cada
família da economia social.
9. As entidades de economia social estão conscientes de que
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um verdadeiro setor de economia social passa pelo trabalho
em parceria, seja entre as diferentes famílias, seja com os
outros setores de propriedade dos meios de produção. Nomeadamente, recomendam o desenho de programas que contribuam para o desenvolvimento local dos territórios em parcerias devidamente concertadas com o poder local.
10. As entidades de economia social, atento o disposto na
Constituição e na lei ordinária de acordo com o princípio da
discriminação positiva que a aplica, consideram-se no direito a
beneficiar de um regime fiscal adequado à sua natureza e aos
fins que prosseguem.
11. As entidades da economia social apelam a que cessem
os impedimentos ao desenvolvimento de atividades financeiras próprias à economia social e que sejam implementadas
soluções financeiras destinadas a responder às necessidades
específicas dessas entidades.
12. As entidades de economia social recomendam que seja
especialmente impedida a utilização das diferentes denominações que lhe são próprias por parte de organizações que
utilizam o ‘social’ ou outra forma de designação de entidades
previstas na Lei de Bases da Economia Social, como forma de
acederem indevidamente a fundos, programas e projetos.
13. As entidades de economia social não se revêm no conceito
de ‘empresa social’ assente na forma de sociedade comercial,
e recomendam que a definição e clarificação desse conceito
seja realizada no quadro da Lei de Bases da Economia Social.
14. As entidades de economia social entendem que deve ser
dado cumprimento à Lei de Bases da Economia Social, sem
prejuízo da sua futura revisão, e recomendar que seja concluído o processo de adaptação da legislação ordinária à Lei.
15. As entidades de economia social consideram ser necessária a criação de um programa financeiro que as incentive a
aceder às novas tecnologias de comunicação e gestão, à economia digital, bem como à disseminação de inovações e boas
práticas desenvolvidas.
16. As entidades de economia social entendem ser de elementar justiça a possibilidade de candidatura a todos os programas
e projetos, fundos e linhas de crédito, europeias e nacionais,
e sua aplicação aos seus modelos específicos de organização
e governança, nomeadamente participando na futura geração
de fundos comunitários.
17. As entidades de economia social, cientes do peso e importância social de que reveste o trabalho voluntário no seu
seio, consideram dever pugnar para que este seja reconhecido, valorizado dentro do princípio de não substituir trabalho
remunerado, e estudadas as formas para que o mesmo seja
potenciado e enquadrado.
18. As entidades de economia social consideram dever ser
mantida e aprofundada a discussão sobre a cooperação transfronteiriça potenciando formas de satisfazer as necessidades
dos seus membros de forma mais efetiva, mesmo que para tal
possa vir a ser necessário proceder a alterações jurídicas e de
natureza fiscal.
19. As entidades de economia social apoiam a posição governamental de pugnar por um Plano de Ação em favor da economia social a nível europeu, reivindicação inclusa na recente
Declaração de Madrid assinada formalmente por 11 Governos
europeus.
20. As entidades de economia social, centradas no primado da
pessoa, consideram dever unir esforços, intercooperando no
âmbito europeu e internacional em prol do desenvolvimento
económico e social, com especial atenção ao espaço lusófono
e ibero-americano, por forma a conjuntamente promoverem a
sua maior implantação, patentearem o seu real peso económico e social e o seu potencial construtor de Sociedades mais
democráticas, solidárias, inclusivas e sustentáveis.
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IX Colóquio Ibérico Internacional
de Cooperativismo e Economia Social
José Luís Cabrita

Realizou-se nos dias 5 e 6 de Outubro, na Faculdade de
Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de
Santiago de Compostela (USC), tendo como lema Economia Social e Globalização: Novos Desafios, Novas
Oportunidades.
Os temas que tiveram prioridade de debate no Colóquio foram:
O Âmbito e a Quantificação da Economia Social; Economia Social e Cooperação para o Desenvolvimento; Economia Social e
Igualdade de Género; Economia Social e Gestão de Serviços
Públicos; Economia Social, Terceiro Sector e Bem Estar; Economia Social e Economia Digital; Economia Social Meio, Ambiente e Qualidade de Vida e Economia Social e Governação.
O colóquio, organizado pelo CIRIEC – Espanha, pelo CIRIEC
– Portugal, pelo CECOOP – Centro de Estudos Cooperativos
da USC, contou com a colaboração da Junta da Galiza e teve
o seu início com uma sessão inaugural em que intervieram: a
Secretária Geral da Universidade, Consuelo Ferreiro; a Sub-Directora geral de Economia Social da Junta da Galiza, Alba
Paz; a Decana da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, Emilia Vázquez; O Presidente do Comité Científico
do CECOOP, Manuel Botana; O Vice-Presidente do CIRIEC Internacional e Presidente do CIRIEC de Portugal, Jorge de Sá e
a Presidente do CIRIEC – Espanha, Adoración Mozas.
Na sessão inaugural, todos os intervenientes manifestaram o
conhecimento e compromisso da Administração Pública, das
Universidades e do CIRIEC para com a Economia Social.
O compromisso da Administração Pública da Galiza, mas
também de Espanha, assim como das Universidades e do
CIRIEC traduz-se, pelo conjunto de políticas implementadas
e anunciadas assim como pela criação das ferramentas que
ajudem ao seu desenvolvimento num contexto complexo. Os
intervenientes sublinharam ainda a conjuntura sempre em
mudança que coloca novos desafios, mas igualmente novas
oportunidades onde as empresas e entidades da Economia
Social, assentes nos seus valores e princípios, pela sua natureza e pelas suas características próprias podem obter vantagens competitivas, com a ajuda de formação adequada.
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Depois da sessão inaugural foram proferidas conferências
introdutórias pelos Professores José Luis Monzón, Presidente da Comissão Cientifica do CIRIEC - Espanha e Felipe Hernández Perlines. Professor da Universidade de Castilla – La
Mancha, o primeiro apresentando e explicando os resultados do novo relatório sobre a Economia Social na Europa
realizado pelo CIRIEC para o Comité Económico e Social da
EU, e o segundo debruçando-se sobre a responsabilidade
social empresarial e desempenho nas empresas da Economia Social.
De salientar que, segundo o estudo realizado para o CESE,
na União Europeia trabalham na Economia Social 13,6 milhões de pessoas, que correspondem a 6,3% da população
ocupada total. Comparando com estudos anteriores, as
percentagens são muito semelhantes, o que significa que a
Economia Social tem demonstrado uma forte resistência à
crise. No total foram contabilizadas 2,8 milhões de empresas e entidades da Economia Social na Europa.
Os trabalhos decorreram em secções e em plenário, onde
intervieram vários oradores, sendo de destacar a intervenção nas sessões plenárias dos Portugueses: Cristina Ramos,
do INE, apresentando a experiência Portuguesa na elaboração de contas satélite da Economia Social; Manuel Belo
Moreira, da Universidade de Lisboa, que falou sobre experiências empresariais no sector leiteiro; João Salazar Leite
membro do GECES e da CASES que se debruçou sobre a Lei
de Bases da Economia Social Portuguesa, assim como o Professor Rui Namorado, Presidente do Conselho Científico do
CIRIEC-Portugal. Jorge de Sá e José Alberto Pitacas, Presidente e Vice-Presidente do CIRIEC-Portugal intervieram no
painel sobre Economia Social e Economia Digital.
De destacar ainda a intervenção do Presidente do Conselho
de Administração da Mútua dos Pescadores, Jerónimo Teixeira, na Mesa Redonda sobre Experiências Empresariais da
Economia Social, fazendo uma apresentação sobre a Mútua,
a sua história e desenvolvimento, assim como do sector segurador em Portugal.
Revista Marés
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“Quando regresso do mar, venho sempre estonteado
e cheio de luz que me trespassa.”
in “Os Pescadores”
Fotografia de Bill Perlmutter, do livro “Heróis do Mar”, do Centro Português de Fotografia

Raul Brandão
Nas suas duas últimas edições, a “Marés” publicou artigos sobre a excelente peça de teatro “Pelos que
andam sobre as águas do mar”, que se inspira na obra Os Pescadores, de Raul Brandão (1867-1930),
protagonizada pela equipa do projeto de investigação artística sobre o litoral português, através de
iniciativas diversas, que a Mútua dos Pescadores apoia.
Deixamos também nós, este breve e modesto testemunho de admiração ao consagrado artista, do
qual se comemoraram ao longo de 2017 os 150 anos do seu nascimento.
Adelino Cardoso

Este escritor passou a infância na vila piscatória da Foz do
Douro, sendo neto de um pescador que morreu numa campanha do bacalhau, factos que
influenciaram a sua vida, pensamento e obra.
Frequentou como mero assistente o Curso Superior de Letras, mas devido a questões
familiares acabou por se formar
na Escola do Exército, enveredando pela carreira das armas,
Raul Brandão
Retrato por Columbano
onde chegou a major.
Após a reforma da vida militar,
dedicou-se à agricultura, como pequeno proprietário rural,
vivendo na Casa do Alto, em Guimarães, onde se instalou.
Todo este percurso foi sempre acompanhado pela escrita,
que se iniciou no jornalismo, publicando reportagens, artigos, opúsculos, contos, crónicas, novelas, romances, livros
históricos, peças de teatro, uma narrativa para crianças e
três volumes de memórias; participando nos diversos moDezembro’17
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vimentos intelectuais, como
os Nefelibatas e o grupo fundador da revista Seara Nova,
e praticando, por outro lado,
quase todas as correntes literárias coevas, incluindo
o
realismo,
naturalismo,
simbolismo, decadentismo,
impressionismo, expressionismo, e lançando as bases
entre nós e avant la lettre
do surrealismo e existencialismo.
E nos tempos livres, ainda
se dedicava à pintura, recebendo elogios do seu amigo, mestre Columbano.
Pela biografia, já vamos
percebendo tratar-se de uma personalidade multifacetada e
nalguns aspetos algo contraditória.
Não admira, pois, que a sua obra seja um reflexo dessa pluralidade e diversidade.
Porque em Brandão, que se expressa sempre com genialidade, é certo, encontramos livros de grande reflexão e dramatismo sobre a condição humana, tais como Húmus (a sua
obra-prima), A Morte do Palhaço ou O Gebo e a Sombra,
mas também retratos luminosos que constituem verdadeiros
hinos ao homem e à natureza, a exemplo de As Ilhas Desconhecidas e Os Pescadores.
Deixando para os especialistas, em local próprio e com o espaço adequado, a análise minuciosa da obra completa deste
artista ímpar, o nosso primeiro grande modernista na literatura - se lhe quisermos atribuir um rótulo que o sintetiza,
mas não o esgota - vamo-nos deter um pouco sobre os dois
últimos livros focados, na medida em que poderão interessar
mais objetivamente à maioria dos nossos cooperadores, aos
quais, em primeiro lugar, a “Marés” se destina.
As Ilhas Desconhecidas, é um livro que resulta da viagem feita
pelo autor, na companhia de outros intelectuais, entre os quais
Vitorino Nemésio, às ilhas dos Açores e Madeira.
O relato, num ambiente impressionista, é fantástico, constituindo provavelmente a melhor homenagem literária jamais feita à
autenticidade humana e à beleza natural desses arquipélagos.
Só para ilustrar, observemos esta passagem:
“Já percebi que o que as ilhas têm de mais belo e as completa
é a ilha que está em frente – o Corvo, as Flores, Faial, o Pico,
o Pico, S. Jorge, S. Jorge a Terceira e a Graciosa…”
Os Pescadores, a obra com maior sucesso em vida do escritor, ainda hoje muito apreciada, igualmente redigida num es-
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Stella Maris Vallejo
Nesta VI Mostra de Artistas Argentinos em Portugal, patente até 30 de dezembro na Fábrica Braço de Prata, em
Lisboa (espaço de boa memória para nós, pois foi lá que
em 2010 realizámos a I mostra de artes, ofícios e histórias dos trabalhadores e dirigentes da rede Mútua dos
Pescadores) e para cuja inauguração fomos convidados;
a excelente amiga e colaboradora da “Marés”, Stella Maris, voltou a marcar presença, com três quadros de belo
efeito sobre a pesca, o seu tema de sempre e que tanto
a apaixona.
E lá estavam igualmente representados, entre outros
bons artistas, Cohen Fusé e a nossa também conhecida
Mer del Cielo.
Parabéns à Embaixada da Argentina que organizou o
excelente evento, à Stella e aos restantes artistas presentes.

tilo impressionista – que pretende causar uma subtil e difusa
impressão de imagens e sensações, a partir da luz e da cor,
captadas sobretudo ao ar livre e num ambiente popular, mas
devidamente adaptado à especificidade da literatura, embora
seguindo os pressupostos orientadores da corrente impressionista pictórica surgida em França na segunda metade do
século XIX, que nos legou nomes como Monet e Renoir –,
decorre da reportagem que fez de Caminha a Sagres, pelas
principais zonas piscatórias portuguesas, revelando magistralmente, nos diversos cambiantes, a paisagem, o mar, a
faina, as comunidades, os seus homens e mulheres.

Revista Marés

Aniversário Marés

Parabéns Marés!

E que venham mais 30 anos!
(4ª série – março 2004, n.38 a agosto 2017, n.78)
Marta Pita

Boletim Mútua em notícias e renascimento da Marés em 2004
Entre 2000 e 2004, por condicionalismos internos, é editado o “Mútua
em notícias”, que logo destaca no
n.1 a atribuição à Mútua da “Medalha de Honra das Pescas”, “como
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à causa
das pescas”, pelo Ministério com
a tutela das pescas. Da atividade
seguradora, para além dos produtos
para a Pesca, o destaque é para o
projeto Euresap e a parceria aqui
encetada com a mediadora Ponto Seguro, afirmando-se com orgulho que são as que mais contribuem
para os seus bons resultados, com
24% do total da carteira de prémios.
Também as “notas pessoais” não
são esquecidas, com acontecimentos relativos à vida dos trabalhadores e dirigentes e por outro
lado as homenagens às pessoas
queridas da Mútua entretanto
falecidas. Uma linha editorial que
se mantém até hoje.
No primeiro “Traçando o rumo” da
Marés renascida em março de 2004
(n.38), Jerónimo Teixeira convida todos a embarcarem no “barco
que vai de saída...” desafiando a
“contribu[írem] com sugestões,
notícias imagens, artigos…”. Um
desafio que foi aceite até aos dias
de hoje pelas organizações da pesca
e ligadas ao mar, mas também por
investigadores e entidades públicas
e privadas, incluindo organismos
do Estado e Marinha. Destaque-se
ainda a presença do Presidente da
ASF nestas páginas (e na vida da
Mútua!), tal como na 1ª edição dos
30 anos da Marés ou no n.71 (março
2015) com a sua intervenção durante o VIII Encontro Mútua, em 2014/
Olhão.
Náutica de recreio e demais atividades marítimas
A Marés renasce também para servir o novo setor de atividade
da Mútua, a náutica de recreio, que fica então inscrita no lema
Dezembro’17

da Revista “para o sector das
pescas e da náutica de recreio”.
Nesta edição destaca-se os Açores, e Genuíno Madruga, dirigente
da Mútua, é uma das referências,
na sua 1ª volta ao mundo. (A 2ª
seria acompanhada a par e passo
pela Marés!) A primeira presença da Mútua na Nauticampo
foi também uma novidade nessa
edição, e rapidamente passou a
tradição anual, com chamadas de
capa em várias edições. Junta-se
entretanto a marítimo-turística
(entre outras), e a nossa participação no 1º Congresso das Marítimo-Turísticas, noticiada em
2017, marca o reconhecimento já
conquistado nesta atividade! Pesca
desportiva e Mergulho são outras
das atividades com presença.
A Pesca e as suas Comunidades
Política das pescas e segurança marítima continuarão a ser os
temas charneira da Marés, trazendo organizações, membros dos
Governos Central e Regionais,
Grupos Parlamentares, e Marinha. No n.38 entrevista-se o
Secretário de Estado da tutela,
Frazão Gomes, e trazem-se testemunhos das organizações. O
n.52 (julho 2008) é exclusivo
da Pesca, com entrevista ao
Ministro Jaime Silva e testemunhos das organizações. Em cima
da mesa a paralisação da frota, relacionada com o aumento do preço dos combustíveis. O projeto de
privatização da Docapesca estava
também entre as suas preocupações, acompanhando a Mútua de
perto esse dossier. Nessa edição
foi também apresentado o Promar, programa de apoio através do qual se reeditou o Salva-Vidas em 2014 (em destaque
no n.69-70). O trágico inverno
de 2009/10 (com 16 pescadores
mortos) ficou refletido no n.60, junho 2010, com diversos testemunhos e nota das ações da
Mútua neste domínio. A entrevista ao Ministro António
Serrano foca também essas questões. No n.68 (dezembro
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2014) entrevista-se o Diretor Geral da AMN, Almirante Álvaro Cunha Lopes, que destaca a importância do uso de
coletes individuais. A AMN e a Marinha, com os vários programas de apoio nestas matérias serão uma presença constante na Marés.
Falar de segurança é também,
claro, falar de seguros, revelando as boas práticas e o saber–
fazer! Na Marés a rubrica “Escola
de Seguros” contribui para esse
objetivo, bem como a disseminação
das campanhas “Proteção Social
pelo Salário Real” (2011), e da
“Campanha
Marítimo-Pesca”,
atualmente em curso.
Os projetos ligados à pesca e
comunidades continuam também a ter presença na Marés.
Seja disseminando projetos dos
seus parceiros, como o Projeto ISTMO (FSE/programa Equal) que com
o lema “Pescar é fixe” pretendia
atrair jovens para o setor, promovido pela ADEPE/Peniche (no n.39,
2004); seja também projetos promovidos pela Mútua, como o CCC
(EEE/EEagrants) ou Marleanet (Feder/Espaço Atlântico), que a Marés
foi sempre acompanhando. A edição
59, de junho 2010, é a mais emblemática, já que foi exclusiva do CCC-Celebração da Cultura Costeira,
funcionado com um “roteiro” pelos
7 territórios/parceiros locais e trabalho desenvolvido. Desta área de
trabalho a Marés ficou também
a ganhar uma colaboração permanente, Maria do Céu Baptista,
nossa consultora cultural.
A “Pesca no feminino” (rubrica
do n.38) assume-se cada vez mais,
acompanhando a dinâmica levada a
cabo pela Mútua, que em 2014 concretiza o projeto de formalização da
rede de mulheres, em destaque no
n.74.
Estando a Mútua nas comunidades
e sendo delas também, como já o
dissemos aqui, não haverá muitas comunidades estranhas a estas
páginas! Nesta série destacamos
Ílhavo no n.45 (fevereiro 2006),
com uma entrevista ao Presidente do Município, José Ribau
Esteves; destaque para o Museu
Marítimo; para as organizações
da pesca e para a investigação.
Do Museu Marítimo veio ainda a ligação a Álvaro Garrido,
que se tornou um colaborador permanente, desde março de 2015, com a rubrica “Mar Livre”.
Setor cooperativo e social
O editorial do n.38 refletia também a nova identidade da
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Mútua como cooperativa (Assembleia geral eleitoral de
29/2/2004). Reforço dos valores mutualistas e cooperativos e
titulação de capital social pelos cooperadores, eram algumas
das vantagens apontadas (de ontem e de hoje!). Em 2005,
no n.44, é entrevistado Manuel Canaveira de Campos,
Presidente do INSCOOP, e na
edição seguinte, de fevereiro 2006,
destaca-se o 1º Encontro Mútua
“Cooperativismo, Presente e
Futuro”, em 2005/Monsaraz, que
contou com sua participação. Anos
mais tarde, seria Eduardo Graça,
Presidente da atual CASES a marcar
presença na Marés e na vida da Mútua. No n.53 (agosto 2008) a Marés já se afirma “para os setores
do mar e da economia social”,
em edição dedicada ao tema. No
n.63 (outubro 2011) projeta-se
o Ano Internacional das Cooperativas/AIC2012, com a presença das Federações cooperativas
(Fenacoop, Fenacerci e Fenache),
e outros testemunhos individuais,
como António Zózimo, na altura
assessor financeiro da Mútua, ou a
jurista Deolinda Meira. Nessa edição
anuncia-se a obra mais acarinhada
pela Mútua (lançada em 2012 no 7º
Encontro Mútua/ Peniche), Mútua
dos Pescadores, Biografia de
uma Seguradora da Economia
Social, em entrevista ao seu autor,
Álvaro Garrido. A Marés seguinte
assinala então o AIC2012, convocando o Secretário de Estado
da Solidariedade e Segurança
Social, Marco António, para uma
entrevista, e várias organizações
cooperativas da pesca. Deste
então a Economia Social tem lugar
cativo na Marés, na rubrica “Setor
Cooperativo e Social”, com José
Luís Cabrita o autor mais assíduo,
mas outros como João Salazar Leite
(da CASES) têm marcado presença.
A Marés continuará a refletir a dinâmica interna e a vida da cooperativa, fazendo de cada processo eleitoral um momento de
diálogo e reflexão com as instituições e pessoas que partilham os
seus princípios e valores, e que têm
contribuído para o seu desenvolvimento. E fazendo também de cada
celebração (ontem como hoje!)
momentos altos de consagração
da estrutura, valorização dos
cooperadores,
trabalhadores,
dirigentes, demais parceiros e comunidades onde se insere.
Os próximos anos trarão novos desafios ao Mundo Mútua
(dentro e fora de portas!) e a Marés cá estará para dar conta
de tudo!
Revista Marés

Da Mútua
Plano de actividades e Orçamento
2018-2020 - Um Plano Plurianual
Este ano o plano que se apresenta tem pela primeira vez um
carácter Plurianual respondendo por um lado às exigências da
regulação e por outro lado mostrando os caminhos, as linhas
condutoras que nos orientarão num horizonte a três anos.
Mantemos para o próximo Triénio os nossos 4 vectores estratégicos:
• A Pesca Profissional;
• A Náutica de Recreio e as Actividades Marítimo Turísticas;
• O Cluster do Mar e as Comunidades Ribeirinhas;
• O Setor Cooperativo e Social
Com a oferta de produtos enquadrados nos quatro ramos que
exploramos: Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Marítimo e Multirriscos, produtos esses especialmente desenhados
para os nossos mercados alvo.
E definimos duas grandes linhas condutoras:
• Um crescimento gradual dos prémios nos vários ramos mas
ambicionando-se uma recomposição da carteira de prémios
com a redução gradual do peso dos Acidentes de Trabalho e
aposta forte nas actividades ligadas ao mar – Marítimo, Marítimo Turística e Recreio.
• Uma redução de forma consistente da taxa de sinistralidade
em Acidentes de Trabalho e, nos restantes ramos, a manutenção de taxas de sinistralidade controladas com especial atenção no ramo Marítimo.
Globalmente podemos dizer que, em termos estratégicos as
expectativas para o próximo triénio são de um crescimento
gradual nos vários ramos, uma redução gradual do peso dos
Acidentes de Trabalho, uma redução global da sinistralidade e
consequentemente uma melhoria dos nossos resultados técnicos, com o objectivo final de reforço de capital e melhores
rácios de solvência.
Os resultados positivos previstos reflectem assim os novos objectivos de controlo da sinistralidade, contenção de despesas
gerais, manutenção de uma política de investimento prudente,
estabilidade dos mercados financeiros e a concretização das
várias ações de dinamização da nossa carteira de prémios estabelecidas no Plano de Actividades.
Orçamento de Proveitos e Custos 2018-2020
PROVEITOS
Prémios Emitidos
Prémios Resseguro Cedido

2018

2019

2020

8.997.787

9.357.698

9.732.006

-3.285.583

-3.484.379

-3.708.244

Prémios Não Adquiridos

-28.283

-29.023

-29.693

Proveitos de Investimentos

814.897

826.507

841.082

972.809

1.033.485

1.101.620

7.471.627

7.704.288

7.936.772

Outros Proveitos
Total
CUSTOS

2018

2019

2020

Custos com Sinistros

4.843.395

4.832.284

4.859.281

Custos de Exploração

1.808.645

1.869.142

1.938.569

Custos com Investimentos

311.753

320.171

329.932

Outros Custos

103.500

103.500

103.500

5.000

5.000

5.000

7.072.293

7.130.097

7.236.282

399.333

574.191

700.490

Outras Provisões
Total
RESULTADO

Sara Domingues
Diretora Financeira e de Resseguro da Mútua dos Pescadores
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Um novo ciclo no Grupo Mútua

Jornadas Técnicas, Póvoa de Varzim, 9 e 10 novembro 2017

Este ano as Jornadas anuais de trabalho foram organizadas em
quatro painéis temáticos – Estratégia económica e financeira,
Produção e crescimento sustentado, Controlo da sinistralidade e Fortalecimento da cooperativa. Os 4 grupos de trabalho,
formados por trabalhadores e dirigentes, prepararam as suas
intervenções apresentando resultados da atividade realizada e
deixando reflexões e propostas para o trabalho futuro do coletivo. Após um dia de trabalho as conclusões da discussão coletiva
foram apresentadas no dia seguinte.
Crescer sustentadamente é o mote para o próximo ano, e crescer em vários planos solidários entre si. Reforçar a ação seguradora na pesca sobretudo no que respeita ao ramo de marítimo,
ou seja, procurar garantir que mais armadores que confiam na
Mútua os riscos dos acidentes de trabalho e pessoais das suas
tripulações, confiem também os riscos das suas embarcações.
Crescer também no recreio e marítimo-turística; aumentar
a exploração de outros ramos, como os acidentes pessoais e
multirriscos, quer no próprio setor piscatório, mas também nas
comunidades ribeirinhas em todas as suas atividades – seja o
negócio de uma pequena empresa, ou de um restaurante, as
organizações do setor cooperativo e social e as suas atividades,
ou o turismo. Crescer em número de apólices de seguros e
também na consciência dos riscos, fazendo de cada subscrição
um ato de pedagogia, esclarecendo sempre das consequências
de uma má avaliação desses riscos – que se traduz por exemplo, quando o salário de um trabalhador ou o valor de uma
embarcação é declarado abaixo do real. Crescer também com
o conhecimento e experiência acumulados da Ponto Seguro no
setor público, economia social e sindicatos, bem como noutras
áreas geográficas. Crescer também por via da redução de custos com sinistralidade, quer a montante quer a jusante, continuando a promover a formação e a sensibilização para os riscos
e a segurança para a pesca mas também para a maritímo-turística, como também garantindo-se uma análise transparente, rigorosa e justa dos processos. Crescer significa também
estarm preparado para responder à Solvência II, novas regras
e obrigatoriedade de reportes à ASF e diretiva comunitária de
Distribuição de Seguros, que visa o reforço dos requisitos de
qualificação profissional e, de conduta da atividade (impactando sobretudo a atividade de pequenas mediadoras).
E finalmente crescer fortalecendo a cooperativa - a sua ação e valores, - promovendo entre trabalhadores, dirigentes e colaboradores,
um espírito de entre-ajuda e solidariedade, quer dando continuidade
à campanha iniciada em 2016, “Pés no Terreno”, que com espírito
de missão, pretende também tornar cada utente num cooperador!

Momento de descontração, depois dos trabalhos, orientada pelo Maestro Ivo Castro
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Da Mútua
O Portel novo de D. João
Peres de Aboim
António Janeiro
O leitor certamente se questionará sobre o
porquê deste artigo na revista “Marés”.
E a dúvida faz todo o sentido, pelo que começaremos exatamente por explicar as razões subjacentes a tal opção.
O autor do livro, Dr. António Janeiro, natural de Moura, é licenciado
em História.
Durante alguns trabalhou
na mediadora Ponto Seguro, do Grupo Mútua,
revelando-se um grande
profissional e excelente
colega.
Entretanto, tem vindo a
desenvolver vários trabalhos sobre aspetos da
história no Alentejo, sobretudo durante a Idade
Média.
Alentejo, onde, por coincidência, a Ponto Seguro tem duas importantes
delegações, em Évora e
Grândola, respetivamente.
Esta recensão, para além do interesse que possa despertar
nos especialistas e apreciadores de história, das pessoas interessadas pela cultura em geral e do povo alentejano em
particular, serve também de homenagem ao António Janeiro,
por quem nutrimos enorme admiração e estima.
A monografia, muito competente, bem documentada e ilustrada, revela a importância de Portel, ilustre vila com mais
de 750 anos, durante o período que decorreu entre a tomada
da região pelos cristãos (1165) até à sua emancipação da
cidade de Évora (1301), por força do crescente protagonismo
que foi ganhando.
E perpassa ao longo da narrativa um conjunto de informação
que permite conhecer melhor o contexto político, social, económico e militar do Portugal em formação.
Trata-se de uma edição recente da Câmara Municipal de Portel.

HOMENAGEM

Valentino da Silva Benjamim
Valentino da Silva Benjamim,
Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Pescadores Graciosenses e da Cooperativa Piscatória Açoriana CRL,
entre o período 06/02/2015 e
30/08/2017.
Fica a lembrança de um Grande
Homem, Amigo, Armador, Comprador e Exportador de Pescado,
que bastante trabalhou para o setor da pesca, contribuindo, e muito, para a valorização do pescado graciosense.
Valentino foi também associado da Mútua desde 1999,
fato que também nos deve orgulhar.
Um Grande Abraço de todos os nossos associados e dirigentes.
Lázaro Silva
Presidente da Associação dos Pescadores Graciosenses
Dirigente da Mútua do Conselho Regional dos Açores

Mútua solidária
Tal como no verão, infelizmente, o outono não trouxe paz
às populações do Centro do
País, e a história repetiu-se…
com outros contornos é certo,
sobretudo no que respeita à
perda de vidas humanas, mas
igualmente trágicos pela perda
de meios de subsistência para
tantas populações. Face às necessidades prementes de produtos agrícolas, aderimos à
campanha “Todos juntos vamos mais longe”, divulgada
pela CM Sesimbra, enviando através de uma das entidades envolvidas, sementes, árvores de fruto e outros
elementos essenciais.
Mais informações: Eloisa Silva/ e-mail: eloisasilvasfm@
gmail.com/968 233 300 ou Mª do Carmo Martins/ e-mail:
mcarmom2@hotmail.com/ 932 366 030

Boas Festas!
Os dirigentes e trabalhadores do Grupo Mútua desejam a todos
os seus cooperadores, colaboradores, parceiros, clientes, amigos
e entidades e organizações com quem colabora nas mais diversas
áreas de intervenção, um FELIZ NATAL e UM ANO NOVO em que
se consigam ultrapassar as adversidades com ânimo!

*Imagem Mútua para 2018, fotografia de João Delgado

50

Revista Marés

Pequenos Anúncios
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 GUINCHO HIDRÁULICO E OUTRO EQUIPAMENTO -PESCA DO ESPADARTE
OU ATUM
Capacidade da bobine: 40 milhas monofio 3,5mm instalado / 15 milhas de monofio 3,5mm
novo / 1 Radio goniómetro novo / 2200 alfinetes inox / Uma bomba hidráulica com embraiagem acoplada
Contactar Genuino Madruga: 919 282 423 ou 292 494 608

boca de sinal 3,81 m.; pontal de sinal 1,40 m.; motor Cummins 132 HP de 2000; 2 sondas;
VHF; 2 artes de cerco; bote e motor; balsa; licenças para redes de cerco, pesca à linha, alcatruzes, redes de tresmalho.
Contactar: 933 398 889 / 933 005 426 / 210 864 619
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 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
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 DE PESCA LOCAL “ISABELITA”, AVEIRO
Motor principal: Yanmar – potência 27,00 Kw
Artes licenciadas: Tresmalho de fundo >= 100 mm GTR (ZEE Portuguesa – sub-área Continente
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 31-1231) 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
Embarcação “João Francisco”, S-2025-C; motor MWM; 2 guinchos; radar, sonda, GPS; 2 VHF;
c/ artes ganchorra, anzol e todas as espécies de bivalves.
Contactar: Francisco Gonçalves – tel. 91 886 00 33

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA “GINA”, SETÚBAL
S-1930-C , Comp.: 11.67m; Arq.: 6.72 Ton; Motor: MWM; Guincho, GPS, VHF; artes c/Ganchorra e Pesca à Linha. Incluídas (6) seis Ganchorras. Contacto: Raúl Rosado - 918 205 419

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 corrido.
Licenças: Armadilhas – gaiola 30 a 50mm; Pesca à linha: Piteira, Cana e linha mão, Palangre 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
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. Contactar:
914 258 057

VENDE-SE EMBARCAÇÃO
Embarcação “VIRGEM DA AJUDA” – SB-597-C; 11.20 m. c.f.f.; 2 artes de cerco – 16 cabos e
16 varas altura; 20 cabos e 20 varas altura; aparelhos de anzol; licenças p/ cerco, alcatruzes,
palangre de fundo e redes emalhar 1 pano de fundo. Contactar: 212 682 308
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 registadora 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-Garmin-420/cores;
palamenta completa classe-5. Em muito bom estado. Valor: 12.500,00 €. Contacto: Miguel,
Quarteira – 965710376 - minacio.8125@gmail.com
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 radar. 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 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 tempos /
Casco interior dividido em 3 tanques; 3 armários de popa; tambor inox; material salvação;
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 EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “POR DEUS AJUDADO”, VILA DO
CONDE
Artes de pesca: Armadilhas de abrigo-Alcatruzes; Armadilhas de gaiola – de 30 a 50 mm;
Redes de emalhar de 1 pano – 80 a 99 mm; Tresmalho de fundo >= 100mm; Pesca à linha esp.
demersais; Comp: 12 m – Larg: 4 m. Contactos: 915 697 515 / 916 374 582

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COM ARTE DA GANCHORRA, “AMIZADE”, S-555-C - SETÚBAL
Com motor Mercedes; Guincho; Radar; Sonda, GPS, VHS; com artes da ganchorra, anzol e
todas as espécies de bivalves.
Contato: Miguel Ministro – 917921076

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 toneladas.
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 REI CELESTIAL
Contacto: 966804660 - 252101729 (António Postiga)
VENDE-SE “SORRISO DA VIDA” (PESCA)
“Sorriso da vida”, VC-123-C Vila do Conde
Contactos: 969629036/962353079

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 capturas. 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
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
“SANTA LÚCIA” , c/ todas as licenças e apetrechos de pesca, incluindo câmara frigorífica.
Contactar: Felisbela Carvalho - 966 674 107 ou 210 815 381 (Sesimbra)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
“TAINHA” – SB-995-c; vende-se traineira e enviada, juntas ou em separado; c.f.f. 20 metros;
42 TAB; motor GM 305HP; c/ todos electrónicos e meios de salvação. Licença p/ cerco. Vende-se com redes.
Contactar: 212 233 127 (Sr Carvalho – Sesimbra)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “VEIO DO MAR”, SB-919-C; construção 1981; modernização 2000; c.f.f. 12,78 m.;
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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 informações: 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 DE PESCA PROFISSIONAL “DIANA VANESSA”
Casco de alumínio; Comp.: 8,95 m; Boca: 3,08 m; Pontal: 1,00 m; GT: 4,03. LICENÇAS: Redes
de Emalhar 1 Pano de Fundo 60 a 79, 80 a 99 e >= 100mm; Redes de Emalhar 1 Pano – De
Deriva 35 a 40 mm; Redes de Tresmalho >= 100 mm; Armadilhas de Gaiola – 30 a 50 mm;
Armadilhas de Gaiola – Alcatruzes; Pesca a Linha – Cana e linha de mão; Pesca a Linha –
Palangre de Fundo – Espécies Demersais. Motor: IVECO (DIESEL 44,13 Kw); Eletrónicos: 2
Sondas, 1 Radar, 1 VHF e 2 GPS.
Contactos: 916 374 364/963 873 038

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA PROFISSIONAL “SEGUE O TEU DESTINO”
Casco de alumínio; Comp.: 14,90 m; Boca: 4,50 m; Pontal: 2,00 m; GT: 23,81. LICENÇAS:
Redes de Emalhar 1 Pano de Fundo 80 a 99; Redes de Tresmalho >= 100 mm; Armadilhas
de Gaiola – 30 a 50 mm. Armadilhas de Gaiola – Alcatruzes; Pesca a Linha – Palangre de
Fundo – Espécies Demersais. C/ Protocolo de ameijoa 1998. Motor: MAN (DIESEL 103,0 Kw);
Eletrónicos: 2 Sondas, 2 Radares, 2 computadores, 3 VHF e 1 AIS
Contactos: 916 373 017/916 373 020
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