
É URGENTE AVANÇAR 
NA AQUACULTURA 

A aquacultura, isto é, a pro
dução aquática de organismos 
vivos em cativeiro, deveria ser 
considerada como um projecto 
de importância nacional e ur
gente desenvolvimento, apre
sentando Portugal condições ex
cepcionais para o efeito. 

Isso impõe a aprovação ur
gente de legislação adequada a 
esta actividade. 

OS PRODUTORES 
DEVEM 
FISCALIZAR AS LOTAS 

A defesa dos interesses da 
classe piscatória e da produção 
pesqueira, impõem que as pe
quenas lotas não sejam encerra
das, que não sejam entregues a 
interesses privados as pequenas 
ou grande lotas e que sejam em 
geral melhorados os serviços, 
através nomeadamente da inter
venção fiscalizadora das asso
ciações verdadeiramente repre
sentativas de armadores e pesca
dores. 

IMPÕE-SE 
UMAPOSIÇÁO 
FIRMENACEE 

o balanço de 2 anos de inte
gração na CEE confirma, no sec
tor das pescas, as previsões mais 
pessimistas. 

É negativo o balanço na ques
tão do acesso aos recursos. 
Acentuou-se o desequilíbrio da 
nossa balança comercial de pes
cado e outros produtos pesquei
ros. Reduziu-se a nossa exporta
ção de conservas de peixe para 
os países da CEE. 

No campo dos fundos estru
turais, para financiamentos na 
frota, que constituem aspecto 
positivo, a CEE chumbou-nos 
precisamente o projecto prioritá-

rio de construção de uma frota 
de atuneiros! 

Impõe-se, assim, que o &,0-
vemo assuma energicamente a 
defesa dos recursos e interes
ses nacionais no seio da CEE, 
apoie as Organizações de Pro
dutores na exigência de um 
Plano de Emergência para as 
nossas conservas de sardinha e, 
sobretudo, renegoceie os ter
mos do Tratado de Adesão que 
se revelaram particularmente 
nefastos às pescas nacionais. 

o PCP DEFENDE 
O FUTURO DOS PESCADORES 

o PCP propõe também o alargamento da 
contratação colectiva mediante o reforço da ca
pacidade negocial dos pescadores. 

o PCP já propôs uma lei que garanta a 
coordenação dos meios de salvamento. 

Para ultrapassar o actual quadro das 
relações laborais o PCP, como sublinhou o 
2. o Encontro dos Trabalhadores das Pescas, 
apresentou na Assembleia da República o 
projecto de lei sobre o Re.cime Jurídico do 
Contrato Individual do Trabalho e que aponta 
no essencial, para a aplicação da Lei Geral do 
Trabalho para os pescadores, submetidos ain
da hoje ao arcaico Regulamento de Inscrição 
Marítimo. 

o PCP exige também que seja revogada a 
medida descricionária que impede aos pescado
res actividades nas pescas após a reforma. 

POR UMA NOVA POLíTICA PARA AS PESW 
E UMA VIDA MELHOR PARA OS PESCADORES! 
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PORTUGAL NÃO PESCA 
PARA AS SUAS NECESSIDADES 

APESAR DE DISPOR 
DA MAIOR ZONA 

ECONÓMICA EXCLUSIVA 
(ZEE) DE TODOS 

OS PAISES DA CEE 

É de crise a situação no sect.or das pes
cas. Uma crise que se arrasta há muitos 
an.os mas que f.oi agravada c.om.os sucessi
v.os g.overn.os de direita e particularmente 
depois da adesã.o à CEE. 

A pr.oduçã.o naci.onal estagn.ou nas 
250 000 t.on. de pescad.o desembarcad.o. As 
importações p.or sua vez aumentaram ra
pidamente atingind.o as 160 000 t.on. 
anuais: representam um val.or de 60 mi
lhões de c.ont.os, ist.o é, "mais d.o que.o val.or 
brut.o das capturas naci.onais. 

A penetração espanhola assume as
pect.os de pr.ogressiva c.ol.onizaçã.o. C.om
pram-n.os barc.os e alvarás e pescam, desta 
f.orma, nas n.ossas águas c.om bandeira 
portuguesa. Vendem-n.os directamente .ou 
«exp.ortam)) para P.ortugal .o n.oss.o peixe, 
pescad.o nas n.ossas águas! 

O desmantelamento do Sector Empre
sarial do Estado pel.os g.overn.os de direi
ta, c.om.o encerrament.o de grandes empre
sas de pesca industrial, priv.ou .o país de 

um instrument.o imp.ortante na dura com
petiçã.o internaci.onal da pesca d.o larg.o. 

Sã.o estes alguns traç.os da radi.ografia 
feita pel.o 2. 0 ENCONTRO DOS TRABA
LHADORES DAS PESCAS pr.om.ovid.o 
pel.o PCP em finais de Fevereir.o. 



o 2.· Encontro cios Trabalhaclores cI. P .... 
d ............. fi ...... _ PHIIo .... I ........ do actual gov ...... , 
.Ineficáci. da lUa .1,10: . 

o governo não apresenta uma estratégia de superação da crise e de desenvolvimento do sector; 
O governo não articula as políticas praticadas em cada uma das sub-áreas da nossa ZEE; 
O governo não reag'e com firmeza às exigências de Bruxelas, cedendo aos ditames dos grandes 

armadores e marginalizando as pescas artesanais; 
O governo coloca-se de facto ao serviço dos interesses do passado. 
O sector das pescas, para além da sua importãncia económica para o País, tem enorme significado 

no pla;no social abrangendo 40 000 pescadores e as suas famílias. 
E ur gente uma nova política para o sector que tenha em conta os interesses nacionais e os interesses 

dos que trabalham no mar. 

MEDIDAS QUE SE IMPÕEM 
PARA DINAMIZAR 
O SECTOR DAS PESCAS 

Portugal necessita, para o 
oonsumo nacional, de cerca de 
400 mil toneladas de pescado por 
ano. Entretanto os governos não 
tomam as medidas adequadas e 
indispensáveis para aproveitar 
os importantes recursos pes
queiros da nossa Zona Económi
ca Exclusiva para dinamizar as 
potencialidades da pesca nacio
nal (artesanal e industrial), para 
fomentar as técnicas modernas 
de cultura e pesca, para melho
rar os circuitos de comercializa
ção. E sobretudo os governos 
não protegem a actividade dos 
pescadores. 

Impõe-se uma nova política e 
medidas correctas para as pes
cas, caso contrário, arriscamo
-nos a que no fim do período de 
transição da adesão à CEE as 
nossas águas sejam sobretudo 
exploradas pelos estrangeiros. 

APROVEITAR 
OS RECURSOS 
NATURAIS 

Os recursos do nosso Mar 
territorial e da zona Económica 
Exclusiva são ainda mal conhe
cidos dos nossos pescadores e in
vestigadores e em geral explora
dos de forma irracional e anár
quica. Não existe um programa 
coerente de investigação pes
queira. O Núcleo de Avaliação de 
Recursos do INIP foi desmante
lado. A defesa e exploração na
cional dos nossos recursos exige 
não só uma fiscalização efectiva, 

mas sobretudo um plano de in
vestigação pesqueiro, oom 
objectivos definidos em diálogo 
com os produtores, plano que de
verá ter por objectivo central e 
urgente a estimação dos poten
ciais recursos da nossa ZEE 
(Zona Económica Exclusiva) e 
do Mar territorial, para se poder 
planificar eficazmente a curto, 
médio e longo prazos. 

APOIAR A PESCA 
ARTESANAL 

A pesca artesanal, que é de 
grande importância em qual
quer ponto do mundo, deve ser 
acarinhada, estimulada e defen
dida, nomeadamente através da 
reserva da faixa costeira para 
a sua exclusiva actividade. 

Em Portugal, a artesania as
segura perto de um quarto da 
nossa produção pesqueira, com 
pescado de elevada qualidade e 
valor. 

Apesar disso, a nossa pesca 
artesanal foi até há pouco priva
da de apoios financeiros do Esta
do, tendo o governo tomado me
didas (regulamentação de acti
vidade e imposição de contri
buição industrial) com o objec
tivo de acabar com a pesca local 
que se desenvolve em áreas cobi
çadas pelo grande capital. Foi a 
resistência dos pescadores e pe
quenos armadores que obrigou o 
governo a recuar, a abandonar 
momentaneamente a sua política 
de abates e a abrir linhas de fi
nanciamento. 

Impõe-se que se mantenha e 
alargue a actual política de sub
sídios à artesania e que o gover
no a complemente com crédito 
barato para os pescadores da ar
tesanal. 

Impõe-se, finalmente, que o 
governo def"ma claramente qual 
a parte dos nossos recursos ma
rinhos atribuídos à artesania 
(zonas, quotas) e que garanta a 
sua expansão. 
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Os trabalhadores das pescas 
lê. solu~ões 

o Encontro promovido pelo PCP aprellentou, em alternativa 
à política do Ir0verno, uma e.tratélria baaeada na defesa dos 
no •• o. recur.os e dos interes.es da economia nacional, na 
ocupação da no.sa Zona Económica Exclusiva entendida em 
termos de exploração racional deaaa zona pela frota pesqueira 
nacional, no aumento da produção pesqueira e equilíbrio da 
balança comercial do pellCadO, na harmonização dos interesses 
da artesania e das pe8Cas industriai. e na defesa doa direitos 
dos trabalhadores do mar. 

SALVAR A INDÚSTRIA 
CONSERVEIRA 
E A FROTA 
DA SARDINHA 

A frota de cerco assegura 
mais de um terço das descargas 
nacionais de pescado e alimenta 
em matéria-prima a indústria 
conserveira, actualmente em 
grande crise (quebra de 27% das 
exportações para a CEE em 
1987). Neste momento estão à 
vista encerramentos de mais fá
bricas e sucedem-se as imobili
zações de traineiras. 

É de apoiar portanto a pre
tensão das nove Organizações de 
Produtores para a elaboração de 

lU DE ' OR TUGAl 

ICOfIITI'UNTl AÇOIlU E 

"'ADEUIA ' 

um Plano de Emergência no 
quadro da regulamentação co
munitária, visando financia
mentos e subsídios para recon
verter a frota e para aumentar 
a produção, competitividade e 
qualidade na indústria conser
veira. 

TRAVAR 
A PENETRAÇÃO 
ESPANHOLA 

Os espanhóis controlam já 20 
das 70 unidades de arrasto cos
teiro portuguesas (barcos e alva
rás), e ultrapassam os contin
gentes fixados de exportação de 
pescado para Portugal. 

O Governo deve portanto ga
rantir que as importações de 
pescado espanhol respeitem os 
contingentes fixados, travar a 
venda dos barcos ao nosso maior 
concorrente e sobretudo impedir 
que os navios vendidos a estran
geiros possam manter pavilhão e 
lioenças de pesca nacionais. 

GARANTIR O FUTURO 
DAS NOSSAS PESCAS 

A criação das zonas económi
cas exclusivas tem vindo a res
tringir progressivamente as zo
nas de operações da nossa frota 
de largo e o ingresso na ((Europa 
azul" não veio resolver este pro
blema. 

O futuro das pescas nacio
nais não pode já centrar-se na 
exploração de recursos externos 
e apesar de termos que conti
nuar as nossas pescas de largo, o 
que é fundamental é defender a 
nossa ZEE como garante das 
nossas actividades pesqueiras. 
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