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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Notícias recentes dão conta de um artigo científico publicado na revista PLoS ONE, sobre a

interação dos golfinhos comuns (Delphinus delphis) na pesca de atum com arte de salto-e-vara.

O trabalho analisou dados recolhidos pelo POPA – Programa de Observação das Pescas dos

Açores entre 1998 e 2012, criado para investigar os fatores que influenciam a interação dos

golfinhos na pescaria e quantificar o seu impacto nas capturas de atum.

De acordo com os resultados agora divulgados, o trabalho revelou que a interação de golfinhos-

comuns na pesca de atum nos Açores é pouco frequente, ocorrendo em menos de 3% dos

eventos de pesca, e que o seu impacto é moderado.

A interação por golfinhos não afetou as capturas de atum voador, bonito e galha-à-ré, mas

traduziu-se em menores capturas de patudo.

As estimativas deste trabalho apontam para que a interação possa ter representado uma perda

anual de 4% do valor total de patudo capturado.

Por outro lado, a depredação de golfinhos de Risso na pescaria de lulas artesanais na ilha de

São Miguel, nos Açores (onde ocorre a maior parte da pesca) poderá ter afetado cerca de 33%

dos eventos de pesca de 2009-2011, o que representa uma perda estimada de 50 mil euros por

ano, 1,9% do valor total desembarcado desta pescaria durante este período.

Os investigadores referem que “embora o impacto económico global tenha sido baixo, a

interação pode levar a perdas significativas em alguns anos. Esses achados enfatizam a

necessidade de monitoramento contínuo e de pesquisas futuras sobre as consequências e

viabilidade económica de possíveis medidas de mitigação”.

Este trabalho revelou ainda que a interação dos golfinhos na pesca de atum nos Açores varia de

ano para ano, mas sem uma tendência para aumentar ou diminuir.



Os golfinhos comuns são considerados “alimentadores oportunistas que aproveitam presas

localmente abundantes”.

Segundo referem os investigadores, “seria crucial informar os pescadores sobre os verdadeiros

impactos da interação com os golfinhos e implementar campanhas educativas sobre a utilização

sustentável dos ecossistemas marinhos, uma vez que estes poderão revelar-se mais eficazes

para gerir os conflitos entre cetáceos e pescas a longo prazo”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministra do Mar,

por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento do estudo em causa, sobre interação dos golfinhos na

pescaria e quantificação do seu impacto nas capturas de atum, e do artigo agora

publicado na revista científica PLoS ONE que dá conta de alguns dos resultados já

obtidos?

2- Sendo a pesca uma atividade económica fundamental para o arquipélago dos Açores,

tenciona V. Exa. acolher a sugestão dos investigadores e promover uma ação de

formação e campanhas educativas junto dos pescadores, por forma a que se consiga, a

longo prazo, uma utilização sustentável dos ecossistemas marinhos e uma gestão

positiva dos conflitos entre cetáceos e pescas? Se sim, que ações e/ou iniciativas

tenciona V. Exa. desenvolver e quando?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 12 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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