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1 - Introdução
A superfície total dos oceanos são 361.3 milhões de
Km2, sendo uma imensidão, este sistema não deixa de ser
finito.
Este trabalho tem por objectivo demonstrar os
impactos negativos das actividades humanas com origem
marítima, tais como:
-Depleção dos recursos pesqueiros
- Pesca de arrasto como prática destrutiva do ecossistema
marinho
- Poluição marinha nomeadamente a lavagem dos tanques dos
navios na costa portuguesa
A escolha deste tema deve-se à actividade profissional do
autor do trabalho( a qual é efectuada no mar), por estar
relacionada com a disciplina em causa e com o
desenvolvimento sustentável.

Portugal
é
signatário
de
vários acordos
internacionais onde se compromete a gerir os ecossistemas
marinhos e as actividades nele realizadas.
A nível interno foi realizado uma Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade que se pode
caracterizar como insuficiente.
Neste trabalho procura-se explicar e dar resposta as
seguintes questões:
Como se processa a pesca de arrasto e quais as
consequências?
O País protege os oceanos e cumpre os acordos?
Quais os meios e entidades que fiscalizam a costa
portuguesa?

2 – As actividades marítimas como prática destrutiva do ecossistema
marinho
2.1 - Como se caracteriza a pesca de arrasto
A pesca de arrasto como o próprio nome o designa, caracterizase por navios dotados de poderosos motores com capacidade para
arrastamento de enormes redes lastradas , ao longo do fundo do mar.
Estas embarcações detectam o pescado no sonar, largam o aparelho de
pesca em deslocação, acompanhando o movimento do cardume.
Grandes placas metálicas fazem peso na boca inferior da rede, para
estas chegar ao fundo. Estas acopladas a rodas de borracha, permitem
que as redes se movimentem ao longo do fundo, esmagando
praticamente tudo no seu percurso.
As redes, que podem atingir 650 metros de profundidade e com um
efeito de “saco”, não permitem a fuga do peixe.

2.2 - Quais as consequências do arrasto na extinção das
espécies e na destruição do ecossistema marinho:
- Destruição dos fundos marinhos/florestas ancestrais (corais)
- Captura de animais sem atractivos comerciais tais como:
estrelas do mar, esponjas, golfinhos, tartarugas, tubarões…
- Extinção de algumas espécies e risco de extinção de outras
- Captura e consequente morte de pescado imaturo
- Risco de falta de peixe para as futuras gerações

Golfinhos e
corais
capturados
pelas redes
de arrasto

2.3 - Poluição marinha
A poluição marinha mais visível e familiar é a do
petróleo, provocada pelos acidentes com navios petroleiros,
plataformas petrolíferas ou lavagem dos porões dos navios de
carga.
Outras formas de poluição marinha menos visíveis e com um
impacto ainda maior, são esgotos domésticos, as descargas
industriais, o escoamento de superfície urbano e industrial, os
nutrientes e pesticidas da agricultura, as fontes de calor
desperdiçadas, descargas radioactivas…
e principalmente o mau funcionamento das estações de
tratamento de água.

2.4 - Portugal protege os oceanos e cumpre os acordos do qual é
signatário
Portugal é signatário de vários acordos globais dos quais se
destacam: a convenção da biodiversidade, a convenção do direito do
mar, as convenções da Organização Marítimo Internacional (MIO),
mas a mais importante é a resolução 61-105 aprovada na assembleia
geral da ONU pelos 192 países membros.
Os países signatários desta resolução, tinham até 31 de Dezembro de
2008 para cumprir com o que esta descrito, Portugal nada fez!
A nível europeu (EU) o país tinha de apresentar medidas de protecção
do meio marinho , para tal foi elaborado “Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade” (ENCABA). Esta
estratégia aquando da sua análise conclui-se que era insuficiente,
porque não apresentava uma estratégia específica para o meio
marinho.

2.5 - Quais as obrigações dos 192 países membros com a
aprovação da resolução 61-105 na convenção Geral da
ONU
-Fazer estudos de impacte ambiental da pesca de arrasto
em profundidade
-Fechar áreas onde haja ecossistemas marinhos
vulneráveis
- Garantir a sustentabilidade a longo prazo das reservas de
peixe
- Proibir a pesca em áreas onde possam ser destruídas
esponjas e corais

2.6 - Entidades que fiscalizam e investigam a costa
nacional
- DGPA(Direcção Geral das Pescas e da Aquicultura)
-Força Área Portuguesa
-Marinha
-Polícia Marítima
-Instituto de Socorros a Náufragos (pertence à marinha)
-Polícia Judiciária (no âmbito criminal)
-Unidade Controlo Costeiro – GNR
-IPIMAR – Instituto de investigação das pescas e do mar

2.7 – Qual o papel e a competência do IPIMAR
O IPIMAR dispõe de quatro unidades de
investigação:
-Recursos marinhos e sustentabilidade
-Ambiente marinho e biodiversidade
-Aquicultura
-Valorização dos produtos da pesca e da aquicultura
Compete a estas unidades a realização de estudos e
investigações no domínio das pescas e recursos
marinhos tendo em vista uma gestão sustentada dos
recursos e os factores determinantes da gestão do
ecossistema.

3 - Conclusão
Como é perceptível e segundo dados do INE. o peixe
capturado é cada vez em menor quantidade e o método de
captura deste, é devastador. Como resultado e devido à sua
escassez, o peixe no acto da compra é pouco acessível . Existe
inúmeras entidades que defendem os oceanos e opõem-se á
pesca de arrasto, porque esta destrói os oceanos e é contra a
politica do desenvolvimento sustentável.
Atendendo, a que se deve pensar nas futuras gerações
e consequentemente, proteger os oceanos, deve o país
adoptar uma postura política que controle a pesca de
arrasto. Os consumidores de peixe, devem adoptar atitudes
que demonstrem que são contra a pesca de arrasto e que são
defensores dos oceanos. É importante mencionar, que
Portugal é o país da Europa com maior consumo de peixe
per capita.

3.1 - Quais as atitudes que o Ser Humano/consumidor de peixe
deve tomar
-Comer menos peixe , porque a actual situação marinha não
suporta o aumento do consumo.
-Não comer peixe diminuto porque se está a incentivar a captura
de pescado imaturo.
-Verificar a origem do peixe e ver se a espécie esta em risco de
extinção para minimizar o cataclismo da espécie em causa.
-No processo de escolha de peixe, optar por o peixe da
aquicultura, até porque este acaba por ser mais acessível em
preço do que o peixe de captura

3.2 - Quais as medidas que compete ao País tomar

-Tomar atitudes que restrinjam a pesca das espécies ameaçadas
-Criar épocas de defeso para proteger as espécies
- Quando atribuídos subsídios pela proibição da captura de
certas, como por exemplo da apanha de bivalves, as embarcações
e pescadores abrangidos pelos subsídios deviam ser proibidos de
saírem do porto de abrigo
- O peixe capturado de tamanho diminuto devia ser admitido na
lota, não sendo reembolsado qualquer valor às empresas de
captura deste pescado, e aplicadas coimas caso este peixe fosse
devolvido ao mar.

Quais as medidas que compete ao País tomar
- Aplicação de restrições temporais de pesca às embarcações
com redes de bitola inferior à permitida por lei.
- Criar apoios para a pesca sustentável e incentivar a
aquacultura.
- Fazer estudos aos fundos marinhos para ver os impactos da
pesca de arrasto na costa portuguesa
- Restringir os espaços marinhos que estejam ameaçados
- Reestruturar a “Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade” para estar ao nível exigido para
um país membro da UE

