
 
 
 

Exmo. Senhor 

Presidente da Direção 

 

 

Ponta Delgada, 5 de abril de 2017 

 

 

 

Assunto: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR PARAGEM DA PESCA DE GORAZ – 

Pergunta da Deputada do PE e resposta da Comissão de Europeia. 

 

O Partido Social Democrata tem vindo a seguir com toda a atenção e preocupação as 

dificuldades por que têm vindo a passar os pescadores das nossas ilhas.  

Há situações de perda de rendimentos que poderiam ter sido atenuadas se o Governo 

Regional tivesse atempadamente acionado as medidas, a nível europeu, para 

compensar os pescadores pelas paragens de pesca, nomeadamente do goraz. 

Junto em anexo a Pergunta colocada, pela senhora Deputada ao Parlamento Europeu, 

Sofia Ribeiro, à Comissão Europeia, no sentido de saber se apoiaria uma medida de 

apoio financeiro aos pescadores em caso de “cessação temporária da pesca de goraz 

nos Açores durante o período de defeso por paragem biológica”, tal como já existe para 

a sardinha no Continente. 

A resposta da Comissão Europeia, também segue em anexo, é clara quando diz que “em 

conformidade com o programa operacional e com os critérios nele baseados, a cessação 

temporária da pesca de goraz nos Açores para recuperação biológica desta espécie 

poderia ser cofinanciada pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas”. 

Os pescadores açorianos têm o direito a conhecer os seus direitos e lamentamos que o 

Governo Regional insista em esconder dos profissionais da pesca toda a verdade sobre 

estas questões. É, portanto, este o intuito desta carta: repor a verdade perante os 

pescadores açorianos. 



 
 
 

Lamentamos ainda que o Governo Regional não tenha cumprido com o prometido aos 

pescadores no ano passado, quando disse que a renovação do FUNDOPESCA poderia 

compensá-los no ano seguinte pela diminuição da pesca do goraz, mesmo em período 

de defeso, o que não veio a suceder. 

Com os melhores cumprimentos  

 

 
Duarte Freitas 

Presidente do PSD/Açores 

 


