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REQUERIMENTO 

 

Assunto: Relatórios sobre o setor das pescas 

 

Enquanto o setor das pescas nos Açores vive um dos piores períodos 

de que há memória nos Açores com muitos dos seus profissionais a 

auferirem rendimentos baixíssimos, a governação dos Açores 

entretém-se a anunciar a elaboração de planos e relatórios e, nas 

últimas semanas, o partido que a suporta a percorrer diversas ilhas 

para repetir até à exaustão que afinal a situação não é assim tão má. 

 

É, pois, tempo do Governo apresentar todos os relatórios que tem 

anunciado e de se saber quando implementará as políticas capazes de 

debelar os enormes problemas com que as pescas nos Açores se 

deparam.   

 

Em abril de 2015, o então Secretário Regional do Mar apresentou um 

plano intitulado “Melhor Pesca, Mais Rendimento”, que o Governo dizia 

ser “estruturante” e que ia resolver todos os problemas do setor. 

 

Passados apenas 10 meses, em fevereiro de 2016, o Presidente do 

Governo Regional menosprezando o referido plano, afirmou que as 

pescas precisam de um “resgaste” e anunciou a criação de grupo de 

trabalho “para delinear medidas que permitam uma reestruturação do 

setor e a racionalização da frota de pesca dos Açores”. Desse grupo de 

trabalho fez parte o atual Secretário Regional do Mar, Ciência e 

Tecnologia. 
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Esse grupo de trabalho apresentou o seu relatório em junho de 2016. 

O Gabinete de Apoio à Comunicação Social emitiu uma nota 

informando que o “Presidente do Governo recebe relatório do Grupo de 

Trabalho com orientações e medidas concretas para o setor das 

pescas”. 

 

Nesse contexto seria expetável que no plano e no orçamento da Região 

para 2017 essas novas medidas e políticas aparecessem e fossem 

dotadas financeiramente, mas tal não aconteceu.  

 

O que aconteceu foi que, surpreendentemente, o atual Secretário que 

tutela as pescas anunciou mais um relatório. A 21 de março de 2017 

revelou que os serviços estavam a elaborar um relatório de diagnóstico 

ao setor das pescas “para a adoção de medidas que visem combater 

os problemas com que o setor se confronta” e que o mesmo estaria 

“concluído este mês”. Estamos em julho e esse relatório ainda não é 

publicamente conhecido. 

 

Perante a gravidade dos problemas que afetam este setor, muitos deles 

estruturais e muitos consequência das más políticas desta governação 

ao longo dos anos, o Governo Regional não se pode refugiar 

eternamente no anúncio da elaboração de relatórios e mais relatórios 

que apenas escondem a sua incapacidade para implementar as 

políticas adequadas que permitam garantir rendimentos dignos no 

presente e salvaguardar o futuro deste setor. É para isso que existem 

governos. 

 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, 

os deputados signatários solicitam ao Governo Regional dos Açores, os 

seguintes esclarecimentos: 
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1 – Quando é que o Governo Regional estará em condições de 

implementar políticas adequadas no setor das pescas com vista a 

combater os problemas com o que o mesmo se confronta? 

2 – Solicita-se cópia do relatório do Grupo de Trabalho para a 

Reestruturação das Pescas criado pelo Despacho nº 492/2016 de 16 

de março de 2016. 

3 – Já está concluído o relatório interno de diagnóstico ao setor das 

pescas anunciado pelo Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

para março de 2017? Solicita-se cópia do mesmo. 

 

Horta, 17 de julho de 2017 

 

Os Deputados Regionais 

 

 

Luís Garcia 

 

 

Jaime Vieira 


