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Informação 

Projeto de Resolução n.º 787/XIV/2.ª (BE) – 

Promove a formação profissional e o combate à 

precariedade no setor da pesca 

Discussão realizada nos 

termos do artigo 128.º do 

RAR, em reunião da 

Comissão de 16 de 

junho de 2021 
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1. O Grupo Parlamentar (GP) do BE tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de 

Resolução n.º 787/XIV/2.ª (BE) - «Promove a formação profissional e o combate à 

precariedade no setor da pesca», ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento da Assembleia da República (RAR). 

2. Este projeto de resolução deu entrada na Assembleia da República a 9 de 

dezembro de 2020, baixando a 11 de dezembro à Comissão de Trabalho e 

Segurança Social (CTSS), com conexão à Comissão de Agricultura e Mar (CAM). 

3. O projeto de resolução aqui em causa contém uma exposição de motivos, assim 

como uma designação que traduz genericamente o seu objeto. 

4. Tendo os autores indicado que pretendiam ver a iniciativa discutida em Comissão, 

nos termos do artigo 128.º do RAR, a mesma teve lugar na reunião da CTSS de 16 

de junho de 2021, nos seguintes termos: 

 

• Interveio em primeiro lugar o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), que 

explicou que se tratava de um projeto de resolução que partia de um diagnóstico de 

um setor com cerca de 14 mil profissionais e mais de 4 mil embarcações 

registadas, com uma realidade laboral bastante heterogénea, em que proliferavam 

relações informais, muitas vezes sem contratos, com horários de trabalho muito 

longos e muitos acidentes de trabalho, que revelavam muitas vezes a inexistência 

de condições de saúde e segurança no trabalho a bordo. Não sendo a escolaridade 

elevada, não se registava igualmente uma preocupação com o investimento na 

formação profissional. 

Por outro lado, assumindo a necessidade de ajustar o prazo previsto no primeiro 

ponto do texto original da iniciativa («até ao final de 2021…»), explanou que se 

recomendava ao Governo que recolhesse informação sobre as qualificações 

profissionais e as necessidades de formação neste setor e que, com base nesta 

informação, se elaborasse um plano formativo que deveria ser pilotado pelo 

Ministério do Mar, em articulação com os responsáveis governamentais pelas áreas 

do Trabalho e do Ambiente e Ação Climática; que garantisse, através da 

transposição da Política Comum das Pescas, um conjunto de medidas que 

assegurassem as necessidades de mão-de-obra através de contratos de trabalho e 

sem recurso à subcontratação, com o contributo dos apoios públicos. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45508
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45508
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Tudo isto deveria ser alvo de acompanhamento e fiscalização pela Autoridade para 

as Condições do Trabalho (ACT) e contar com o envolvimento das entidades 

representativas do setor, em especial os sindicatos e as comissões de 

trabalhadores, promovendo-se a salvaguarda dos recursos marítimos e a mitigação 

das alterações climáticas.    

 

• Foi então concedida a palavra à Senhora Deputada Carla Barros (PSD), que 

começou por lembrar que o seu Grupo Parlamentar abordara esta temática na 

última audição regimental com a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social (MTSSS), notando que se o GP do BE traçava um caminho mais 

no âmbito da precariedade das relações laborais, o GP do PSD se debruçava 

sobretudo sobre a falta de mão-de-obra e a dificuldade de as empresas 

satisfazerem as suas carências de recursos humanos, exemplificando com a 

contratação de trabalhadores indonésios. Dando conta da demora das respostas do 

Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), apelou à realização de 

uma reunião setorial pelo Governo para colmatar estas falhas. 

Posto isto, e referindo-se ao citado plano de formação profissional, considerou que 

não se podia deixar de aludir ao Centro de Formação Profissional das Pescas e do 

Mar (For-Mar), comparticipado pelo IEFP, no qual estão representados membros do 

Governo e das associações setoriais, e cujo objetivo era precisamente traçar o 

plano de formação e aferir as suas necessidades, importando clarificar se este 

Centro estava focado especificamente nesta formação, visto que por vezes estes 

programas ocupavam-se mais com formações escolares, olvidando a reconversão, 

a requalificação e o aperfeiçoamento profissional.   

Assim, reiterando a diferença de abordagem dos diferentes partidos, reconheceu a 

pertinência da iniciativa, que não merecia a sua oposição.  

 

• De seguida, tomou da palavra a Senhora Deputada Ana Passos (PS), que 

defendeu que a maioria das recomendações já se encontrava em execução pelo 

Ministério do Mar, acrescentando que em audição regimental na 7.ª Comissão, o 

Senhora Ministro do Mar confirmara estar empenhado em desenvolver a formação 

profissional, tendo em vista dotar os trabalhadores da pesca das competências 

adequadas ao seu exercício, bem como em promover ações formativas em 

matérias fundamentais como a saúde e a segurança no trabalho a bordo. 
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Em detalhe, realçou que o primeiro ponto da iniciativa era um compromisso 

assumido pelo Orçamento do Estado para 2021, estando em curso procedimentos 

mais adequados ao nível da recolha de informação sobre as qualificações, sendo o 

diagnóstico realizado anualmente pelo For-Mar, no âmbito das suas atribuições. 

Aliás, quanto ao segundo ponto, este Centro de Formação, apesar de ter os seus 

cursos aprovado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM), estava igualmente sob a tutela do MTSSS, através de protocolo 

com o IEFP, e também do Ministério da Educação. Esta formação era aliás 

devidamente enquadrada pelas normas internacionais aplicáveis, integrando os 

diversos princípios enumerados no projeto de resolução. No que diz respeito ao 

terceiro ponto, sublinhou que o Senhor Ministro do Mar, também em audição 

regimental, afiançara que o Ministério acompanhava a legislação e regulamentação 

nestas matérias, em articulação com o setor e em coordenação com os diferentes 

Ministérios. No que toca ao ponto quatro, ressalvou que os planos de formação 

eram fiscalizados por entidades públicas de auditoria competentes na matéria, não 

cabendo assim essa tarefa à ACT, logo não fazia sentido atribuir-lhe outras funções 

que no fundo acabariam por duplicar o que já estava em concretização. Com efeito, 

disse ter conhecimento que o Ministério do Mar procuraria envolver de forma mais 

ativa os parceiros sociais nos organismos por si tutelados. De resto, no que 

concerne ao quinto ponto, enunciou que as organizações representativas de 

trabalhadores já eram parceiras privilegiadas do Ministério do Mar, sendo as suas 

posições devidamente valorizadas, donde considerou não se justificar a emissão de 

parecer vinculativo por entidade sem competência na matéria.      

   

• Usou então da palavra a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP), que tendo em 

conta uma análise do setor da pesca, com o comprovado abandono de muitos 

profissionais, em que uma parte significativa destes constrangimentos resultava da 

sua subalternização por sucessivos Governos, até no domínio da negociação da 

Política Comum de Pescas, o que obviava até à modernização e sustentabilidade 

da própria atividade, recordou que estas eram preocupações deixadas pelo seu 

Grupo Parlamentar em vários momentos. A este respeito, destacou que têm 

defendido uma absoluta modificação da aludida Política Comum que assegure a 

soberania nacional sobre a Zona Económica Exclusiva (ZEE) e os seus recursos. 

Por outro lado, aduziu que existiam aspetos centrais sobre esta matéria que não 
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tinham reflexo nesta iniciativa, desde logo questões estratégicas como a destruição 

da Escola de Pesca, as dificuldades e as potencialidades e a necessidade de 

investimento no For-Mar, o estabelecimento de um rendimento mínimo para os 

pescadores, a precariedade vivenciada, induzida pela sazonalidade da profissão, 

em particular pelo longo defeso da pesca da sardinha, a imperatividade da melhoria 

das condições de trabalho, do descanso a bordo para os pescadores e de uma 

necessária modernização da frota pesqueira.                  

 

• Por seu turno, o Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) chamou a 

atenção para a inexistência de formação neste setor, imputando a responsabilidade 

ao Governo, assim como salientou as dificuldades de contratação de mão-de-obra, 

vincando ainda que o horário de trabalho estava dependente das condições 

climatéricas, da altura do ano e do tipo de pescado, recomendando alguma 

flexibilidade na abordagem deste assunto.   

              

• Tomando novamente da palavra, o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) 

enfatizou as diferenças na abordagem das questões laborais no seu conjunto, 

enaltecendo ainda assim a aparente concordância no que se referia ao reforço da 

formação profissional, acreditando que, se a iniciativa desse um impulso nesse 

sentido, já teria cumprido o seu papel. Quanto ao trabalho forçado, relatou a 

existência de fenómenos de exploração neste setor, mencionando reportagens 

televisivas recentes sobre esta temática, e frisando que o financiamento público 

deveria dar origem a que se exigisse o cumprimento de uma séria de princípios 

laborais, devendo a majoração dos apoios e a seleção das entidades a apoiar ter 

em atenção estes critérios. Em resposta ao GP do PS, perguntou qual deveria ser a 

entidade responsável pelo acompanhamento e a fiscalização em vez da ACT. Por 

fim, resumiu que o intuito deste projeto de resolução era efetivamente conhecer 

melhor o setor, com um levantamento exaustivo da sua realidade; apostar na 

formação profissional; combater a precariedade e exigir o respeito dos 

trabalhadores, aproveitando para o efeito o financiamento público para garantir 

esses efeitos. Atendendo a que a votação apenas teria lugar em sessão plenária, 

mostrou-se esperançado em que pelo menos alguns pontos pudessem ser 

aprovados.   
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• A discussão foi gravada em suporte áudio1 e a respetiva gravação constitui parte 

integrante da presente informação, dispensando-se assim outro desenvolvimento 

nesta sede. 

 

5. Realizada a discussão do Projeto de Resolução n.º 787/XIV/2.ª (BE), remete-se 

esta informação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, nos 

termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2021. 

 

 
1 Entre os segundos 50:55 e 1:14:10 da gravação áudio da reunião da Comissão de Trabalho e 
Segurança Social de quarta-feira, 16 de junho de 2021. 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/10_CTSS/CTSS_20210616_VC.mp3

