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A pesca descarregada nos por-
tos dos Açores durante 2017 atin-
giu mais de 6 mil toneladas, ultra-
passando as 5,7 mil toneladas do 
ano anterior.

Segundo os dados finais do 
SREA, durante o ano passado des-
carregaram-se 6.354.034 quilos 
de pescado nos Açores, mais do 
que os 5,744,172 quilos de 2016.

Os primeiros meses do ano 
foram dramáticos, de Janeiro a 
Maio, com capturas menores do 
que no ano anterior, mas depois, 
nos restantes meses do ano, a situ-
ação alterou-se significativamen-
te, com meses muito bons, como 
Junho e Julho, que ultrapassaram 
mais de 1 milhão de quilos respec-
tivamente.

Terceira e Graciosa foram as 
únicas ilhas que registaram um 
decréscimo de pesca descarregada 
em 2017 e S. Miguel obteve uma 
ligeira subida, de 3.052.357 qui-
los em 2016 para 3.072.981 quilos 
em 2017.

A ilha do Pico foi a que registou 
o maior crescimento, de 836.496 
quilos em 2016 para 1.225.805 
quilos em 2017.

Em termos de valores da pesca 
descarregada, registou-se também 
um crescimento na região, passan-
do de 25,8 milhões de euros em 
2016 para 29,4 milhões em 2017.

Mais uma vez, Terceira e Gra-
ciosa foram as ilhas que regista-
ram uma queda no valor do pes-
cado.

S. Miguel obteve 12,3 milhões 
em 2016 e 14 milhões em 2017.

Captura de tunídeos 
com peso importante

“Os números melhoraram sig-
nificativamente”, afirmou Gui 
Menezes, referindo que a primeira 
venda das espécies pelágicas ren-
deu em 2017 cerca de 6,9 milhões, 
o que se traduz num aumento de 
35% face ao ano anterior.

O Secretário Regional do Mar, 
que falava à margem de uma reu-
nião com a Direcção da Federa-

ção das Pescas dos Açores, referiu 
que, em 2017, a captura de tuní-
deos “teve um peso importante e 
fez com que os rendimentos dos 
pescadores aumentassem”.

O titular da pasta das Pescas 
destacou também “as boas pesca-
rias” de atum de embarcações aço-
rianas na Madeira, que renderam 
8,5 milhões de euros.

Ainda sobre os rendimen-
tos auferidos pelos pescadores 
na primeira venda em 2017, Gui 
Menezes destacou “o esforço e o 
trabalho” relativamente à gestão 
do goraz, “em colaboração com a 
Federação das Pescas e as associa-
ções do sector”, que rendeu cerca 
de sete milhões de euros.

“Os resultados foram niti-
damente muito positivos e de-
penderam, efectivamente, dos 
pescadores açorianos e das me-
didas que o Governo dos Açores 
implementou”, frisou.

A fiscalização das pescas foi 

outro dos temas abordados nesta 
reunião, considerando Gui Mene-
zes que “existe um equilíbrio na 
fiscalização à pesca profissional e 
à pesca lúdica”.

“Ao contrário da percepção que 
existe, os dados (de 2017) não 

são muito diferentes de anos an-
teriores”, disse, acrescentando 
que, “com os meios disponíveis, 
estamos a fazer um bom trabalho 
nesta área, mas, naturalmente, 
sempre na perspectiva de o me-
lhorar”.

Mais pesca descarregada e mais 4 milhões 
de euros de rendimento em 2017 
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“Nova lei da caça nos Açores 
é globalmente positiva”

Gualter Furtado
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Mário Abrantes
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José Manuel Leal, Presidente da Junta de São Pedro
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