
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

(FNSTFPS) anunciou recentemente, em comunicado, que os inspetores das pescas iniciam a 1

de abril um novo ciclo de três meses de greve ao trabalho extraordinário e prestado em dias de

descanso semanal e feriados.

Esta greve, que está em vigor desde o último trimestre de 2017, é concretizada em ciclos

sucessivos de três meses e pretende, segundo a FNSTFPS, “exigir do Governo o reinício das

negociações da revisão da carreira de inspeção das pescas, interrompidas no mês de outubro

passado, sem qualquer explicação por parte do secretário de Estado das Pescas que conduzia

o processo”.

Este arrastar da greve tem resultado em falhas nas inspeções das pescas, não só a nível

nacional como também a nível internacional que consideramos graves. A título de exemplo, o

sindicato aponta que, só em 2018, “não foram assumidos os compromissos da participação

portuguesa nas missões de inspeção internacionalmente coordenadas pela Agência Europeia

de Controlo das Pescas (EFCA), a efetuar conjuntamente com Espanha em meios navais da

Armada daquele país, com vista à inspeção e controlo das pescarias pelágicas no mar

Cantábrico (duas semanas em março e setembro do ano passado)”, para além de que, em

portos nacionais, não foram efetuadas inspeções às embarcações de pesca do cerco nem às

embarcações de arrasto de crustáceos.

Em 2017, a Comissão Europeia abriu um processo de infração contra Portugal, precisamente

por matérias relacionadas com a fiscalização e controlo de pescas, que pode vir a originar

multas ao nosso país ou à cativação de fundos do Mar2020.

Esta questão levanta também questões relacionadas com a segurança alimentar para além de

afetar a imagem do nosso país além-fronteiras, pois, se a situação já é grave, poderá ainda



piorar. A FNSTFPS anuncia, no mesmo comunicado, que “a manutenção da ausência de

resposta do Governo à exigência de reabertura das negociações determinará, inevitavelmente, o

recurso a novas formas de luta, nomeadamente a paralisações de 24 horas ou mais, em

períodos estratégicos de descarga de pescado em portos nacionais, o que implicará o seu

adiamento”.

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;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à senhora

Ministra do Mar, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1.Pode o Governo garantir que esta greve não coloca em causa as responsabilidades de

Portugal no controlo e inspeção das pescas a nível nacional e internacional?

2.Que consequências para o Estado português podem advir desta greve por parte das

instituições Europeias?

3.De que forma vai o Governo assegurar que a não realização das inspeções obrigatórias

garantem a salvaguarda da segurança alimentar?

Palácio de São Bento, 3 de abril de 2019

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(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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