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Pesca ameaça oceanos

Estudo científico dá conta da ameaça do arrasto de fundo
sobre os montes submarinos

Regional

Um estudo apresentado numa reunião das Nações Unidas sobre a Lei do Mar, da
responsabilidade do Centro de Pescas da Universidade de British Columbia, no Canadá, dá
conta da imensa ameaça que paira sobre os montes submarinos, revelou o jornal "Público",
na edição de domingo.
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O documento, de que o português Telmo Morato é co-autor, já levou a que várias
organizações não governamentais pedissem uma moratória sobre o uso de redes de arrasto
de fundo.

Actual

De resto, a mesma fonte refere que, em Portugal, o Governo Regional dos Açores já proíbe
estas artes destruidoras nas suas águas, adiantando que, com a redução das zonas
económicas exclusivas, o caso ficou mais problemático.

Casos do dia
Cartas do leitor

O "Público" explica que «as ilhas estão a fazer pressão junto da Comissão Europeia para
que se proíba a prática de arrasto de fundo nos montes submarinos, no que são
secundadas por várias organizações não governamentais». A ideia, adianta o jornal, é
mesmo que a própria Lei do Mar, que está em revisão, contemple estas preocupações, daí
a razão de se ter apresentado o estudo no órgão das Nações Unidas que tem esta tutela.
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Paralelamente, o volume de capturas dos atuneiros açorianos com elementos do Programa
de Observação de Pescas dos Açores (POPA) a bordo cresceu, entre Janeiro e Maio, cerca
de seis vezes relativamente a igual período de 2003, avançou ontem a agência Lusa.
Segundo uma fonte da Universidade dos Açores (UA), entidade responsável pelo programa
que associa, também, armadores e Governo Regional, um crescimento tão significativo de
capturas no período em referência – de 1,5 para 96 toneladas – poderá significar o regresso
dos grandes cardumes aos mares das ilhas. Citando fonte da UA, «os indicadores de
melhoria das capturas este ano nos mares açorianos provocou já o regresso ao arquipélago
de atuneiros regionais que tinham partido para a faina na Madeira».
João Filipe Pestana
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