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COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO MAR DE 2005
( 16 de Novembro de 2005)

Pescas e Comunidades Ribeirinhas

No dia 16 de Novembro comemora-se o Dia Nacional do Mar[1] organizado pela
Secretaria de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar em parceria com
outros departamentos governamentais e regionais e a Sociedade de Geografia de
Lisboa. Este ano, o esforço da celebração é dedicado ao tema “Pescas e
Comunidades Ribeirinhas” pela actualidade incontroversa da sustentabilidade
socioeconómica da fileira das pescas em Portugal e da sua incidência na reafirmação
identitária e patrimonial das nossas comunidades ribeirinhas. Com uma tal
abordagem, pretende concitar-se uma reflexão ampla sobre aquele tema e contribuir
para consolidar a implantação da Rede Nacional de Cultura do Mar, a partir das
propostas saídas do Encontro realizado em 16 de Novembro de 2004.

Doutro modo, pretende-se com a comemoração do Dia
Nacional do Mar estimular localmente o encontro da
comunidade e a reflexão temática, o que propicia uma
informação actualizada sobre o estado da fileira das
pescas em Portugal e na União Europeia e, entre
outras, referência às recomendações e propostas do

Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos[2]

(consultável em www.eurocean.org) com
incidência no sector das pescas, na aquicultura e
actividades afins e na valorização do produto e nas
indústrias transformadoras, além de outras fontes (o

http://cdiv.clix.pt/404.html
http://cdiv.clix.pt/404.html
http://www.eurocean.org/


projecto MARHE[3] e “A Condição Humana e os

Oceanos. Breviário de Meditação”[4]) incluindo as
experiências de cada comunidade, em que se incluem
iniciativas de sucesso. Os resultados dos colóquios

regionais realizados na Póvoa de Varzim, Lisboa e Olhão serão divulgados e
debatidos no seminário a realizar na Sociedade de Geografia de Lisboa na manhã do
dia 16 de Novembro, Dia Nacional do Mar. Importa salientar que a organização do
Seminário resultou de um trabalho realizado em parceria pela Direcção-Geral da
Autoridade Marítima, Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura, Escola de Pesca e da
Marinha do Comércio, Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas
(IPIMAR), Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos e Sociedade de Geografia
de Lisboa (Secção de Geografia dos Oceanos).
A sensibilização das comunidades e a sua adesão é, pois, o elemento decisivo que, a
prazo, irá modular e dinamizar todo o processo de criação das redes no âmbito local
e regional. Deste modo, pretende concitar-se esforços para prosseguir a implantação
da Rede Nacional de Cultura do Mar e o aperfeiçoamento do sistema de comunicação
e do esquema de articulação.
Na manhã do dia 16 de Novembro, realiza-se na Sociedade de Geografia de Lisboa o
Seminário "Pescas e Comunidades Ribeirinhas" e às 15:00 tem início a sessão
solene presidida por Sua Excelência o Presidente da República para celebrar
conjuntamente os Dias Mundial e Nacional do Mar.
A Sociedade de Geografia de Lisboa, mediante patrocínios e apoios inestimáveis,
mandou proceder à cunhagem de uma medalha comemorativa, edição de um cartaz e
aposição de um carimbo comemorativo dos Dias Mundial e Nacional do Mar.
Incentiva-se as comunidades ribeirinhas, de que os núcleos piscatórios são uma parte
essencial, a organizarem as celebrações de âmbito local, em articulação com os
museus do mar, com o patrocínio e apoio dos Municípios e Governos Regionais e em
parceria com outras entidades locais e regionais, designadamente Universidade,
escolas, organizações não governamentais e sociais, administrações portuárias,
empresas e órgãos de comunicação social, de modo a ganhar uma ampla adesão
popular e a conferir-lhe o sentido de verdadeira festa do mar. Interessa
essencialmente promover o encontro da comunidade com a sua realidade ribeirinha,
sob as formas mais adequadas a essa mesma realidade (workshops, mesas-
redondas, debates, concursos, festivais náuticos aproveitando a época estival) e, se
for caso disso, endereçando convite a individualidades de reconhecido mérito para
participarem na divulgação e no tratamento do tema “Pescas e Comunidades
Ribeirinhas”.
Finalmente, o apelo às instituições, públicas e privadas, e à sociedade civil em geral
para assumirem um papel relevante na concretização da Rede Nacional de Cultura do
Mar: ao comungar preocupações de salvaguarda do nosso património marítimo; ao
reconhecer-lhe valor económico e simbólico e, bem assim, uma função social de
ajustamento das comunidades em crise; ao identificar-se com a necessidade de
preservação e divulgação da memória das comunidades ribeirinhas; e ao participar,
ou prestar apoio, no processo incessante de construção e reconstrução do património
marítimo, contribuindo assim para a desejada reafirmação da nossa ancestral ligação
ao mar.
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[1]
 A Resolução n.º 83/98 do Conselho de Ministros institucionalizou o dia 16 de Novembro como Dia do Mar,

data de entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Tem recebido a
designação de Dia Nacional do Mar para distinguir  o seu carácter luso de outros eventos similares, tais como,
o Dia Mundial  do Mar patrocinado pela Organização Marítima Internacional e o Dia Mundial  do Oceano, 8 de
Junho, criado em 1992 por ocasião da Cimeira da Terra.

[2] “Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos - O Oceano: Um Desígnio Nacional para o Século XXI”,
Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa, 2004.

[3] Moniz, A. B., Godinho, M. M. e Kovács, I. (org.)  Pescas e Pescadores – Futuros para o Emprego e o
Recursos, Celta Editora, Oeiras 2000.

[4] Vasconcelos, Marcelo de Sousa,  A Condição Humana e os Oceanos. Breviário de Meditação , Instituto de
Investigação das Pescas e do Mar – IPIMAR, Lisboa, 2002.
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A Resolução n.º 83/98 do Conselho de Ministros institucionalizou o dia 16 de Novembro como Dia (Nacional)
do Mar, data da entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

COMEMORAÇÃO DOS DIAS MUNDIAL E NACIONAL DO
MAR DE 2005

( 16 de Novembro de 2005)

Pescas e Comunidades Ribeirinhas

 
Seminário “Pescas e Comunidades Ribeirinhas”

Em 2005, A Sociedade de Geografia de Lisboa considerou oportuno propor o tema
“Pescas e Comunidades Ribeirinhas” devido às graves implicações de ordem
socio-económica e cultural que impendem sobre o futuro imediato da fileira das
pescas. Entre diversas fontes que possam enriquecer o debate, cita-se:

(1) O Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos[1] (consultável em

http://www.eurocean.org) e as recomendações e propostas formuladas no Vector

Estratégico 3.2 Pescas, Aquicultura e Indústrias Conexas[2], tendo em conta os

princípios e parâmetros orientadores de uma Estratégia Nacional para o Oceano[3].

(2) O projecto MARHE[4], um estudo desenvolvido no âmbito do Programa Pessoa

entre Setembro de 1996 e Março de 1999 e promovido pela ADEPE (Associação para

o Desenvolvimento de Peniche), que tornou evidente que a simples abordagem

biológica ou mesmo bio-económica da pesca não constitui resposta suficientemente

bem sucedida, necessitando ser sistémica e centrada nos níveis biológico, económico

e social; foram apresentadas 27 recomendações que decorreram das conclusões do
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estudo e da sua discussão pública que envolveu parceiros sociais e membros da

Mútua dos Pescadores, da Docapesca, dos meios académicos e científicos e da

administração pública central e local.

(3) A reflexão do Dr. Marcelo de Sousa Vasconcelos[5] que analisa, numa perspectiva

integrada, a evolução mundial e interna dos recursos pesqueiros e os casos de

colapso e de declínio de pescarias, considerando-os como de falência dos modelos

de gestão. Em alternativa, propõe a busca de um novo paradigma de

desenvolvimento ecologicamente sustentável, numa visão global, integradora e

sistémica, que orienta para os desafios que «hoje se nos colocam são internos e têm

a ver, exclusivamente, com o que deverá vir a ser no futuro um mais responsável e

melhor uso dos recursos que evoluem nas nossas águas de jurisdição, sabendo-se, à

partida, que esses recursos são limitados e vulneráveis e que, parte deles, se

encontra em situação difícil, nalguns casos roçando níveis críticos.»[6]. A sua

aplicação concretiza-se num modelo assente em quatro ideias:

(a) «avançar para a formulação de uma política integrada, desde logo entre

ambiente e pescas, mas alargando-a para associar estreitamente outros usos das

águas e recursos marinhos»;

(b) «conceber o ordenamento e gestão dos espaços e das actividades marítimas

na área oceânica de jurisdição e soberania nacionais, em obediência a uma visão

sistémica, respeitando a compatibilidade (das medidas) e a coerência (dos objectivos)

e tendo em devida conta as especificidades das diferentes unidades biogeográficas

em que esse espaço se pode decompor»;

(c) «promover a construção e desenvolvimento de um sistema gestionário que

tenha por base um processo participativo alargado (governança), caminhando-se

gradualmente para soluções assentes na co-gestão (como, por exemplo, é já, em

parte, o caso da pesca de cerco à sardinha) e na gestão de comunidade (como

poderia ser, por exemplo, a regulação de certas pescarias de âmbito puramente

local)»;

(d) «estimular a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de

instrumentos ajustados de regulação de conflitos baseados na mediação e na

arbitragem, não se excluindo nos casos pertinentes, soluções baseadas na

comunidade (como, por exemplo, a pequena pesca local)»[7].

[1] “Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos - O Oceano: Um Desígnio Nacional para o Século XXI”,
Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa, 2004.
[2] Ibid , pp. 127-45.
[3] Ibid , pp. 53-7.
[4] Moniz, A. B., Godinho, M. M. e Kovács, I. (org.)  Pescas e Pescadores – Futuros para o Emprego e o
Recursos, Celta Editora, Oeiras 2000.
[5] Vasconcelos, Marcelo de Sousa,  A Condição Humana e os Oceanos. Breviário de Meditação , Instituto de
Investigação das Pescas e do Mar – IPIMAR, Lisboa, 2002.
[6] Ibid , p. 342.
[7] Ibid , p. 343.



Seminário

“Pescas e Comunidades Ribeirinhas”

O esforço da celebração do Dia Nacional do Mar deste ano é dedicado ao
tema “Pescas e Comunidades Ribeirinhas” pela actualidade
incontroversa da sustentabilidade socioeconómica da fileira das pescas
em Portugal e da sua incidência na identidade e património das nossas
comunidades ribeirinhas, cuja reflexão conjunta é objecto dos Colóquios
Regionais realizados na Póvoa de Varzim, Lisboa e Olhão e deste
Seminário.

A organização do Seminário decorre de uma parceria envolvendo a Direcção-
Geral da Autoridade Marítima, a Direcção-Geral das Pescas e
Aquicultura (DGPA), a Escola de Pesca e da Marinha do Comércio
(EPMC), o Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas
(IPIMAR), o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) e a
Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL).

Programa
(16 de Novembro de 2005)
09:00 − Registo.
09:30/09:50 − Abertura, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, Presidente da SGL
(5 min.).
− Colóquios Regionais e Seminário “Pescas e Comunidades
Ribeirinhas”, Contra-almirante José Bastos Saldanha, SGL (10 min.).
09:55/11:20 − Subtema “Desenvolvimento sustentável das pescas em
Portugal”
− Desenvolvimento da fileira das pescas (10 min.).
− Emprego e vida profissional da pesca, EPMC (10 min.).
− Segurança marítima, IPTM (10 min.).
− Debate e encerramento (50 min.).
11:20/11:35 − Intervalo.
11:35/13:00 − Subtema “Sustentação dos recursos pesqueiros” 
− Estado dos recursos pesqueiros IPIMAR (10 min.).
− Conservação dos recursos pesqueiros, DGPA (10 min.).
− Debate e encerramento (60 min.).
13:00/13:10 − Encerramento do seminário.

Boletim de inscrição no Encontro sobre as Pescas e
Comunidades Ribeirinhas

Boletim de subscrição da Medalha Comemorativa do Dia
Nacional do Mar 2005

CICLO "O Dia do Mar" - 16 de Novembro de 2004

CICLO "O Dia do Mar" - 16 de Novembro de 2003

CICLO "O Dia do Mar" - 16 de Novembro de 2002

CICLO "O Dia do Mar" - 16 de Novembro de 2001

CICLO "O Dia do Mar" - 16 de Novembro de 2000 

CICLO "O Dia do Mar" - 16 de Novembro de 1999
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