MUTUADOSPESCADORES
porJoão Delgado
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) Quandofalamosde segurança,
estamos
a falar,basicamente,
de tempo. Daquilo
que podemosfazerparater maistempo.O
tempodosdias,dosponteiros
a passar
a cada
quetranssegundo.
Otempodascoisas
triviais
formamosdiasbanais
emdiasúteis.
Otempo
quem
de olharnosolhos,a cadamomento,
amamos.
O tempoque levatempoa passar,
comonosdiassemvento,semmatsemautomóveisnasruas,gentea correrparao metro
ousemárvores
a pendercomo pesodachuva.
estamosa
Quandofalamosde segurança,
falaçbasicamente,
de tempo.Dotempoque
paracontinuarmos
teremosdisponível
vivos
e de formaplena.Aodebruçarmo-nos
sobre
prevenção,
segurança,
formação
nestas
matérias,estaremos
a prolongaro nossotempoe
o tempodequemconnosco
convive,
viveou
trabalha.
Poisa nossaação,a formaproactiva
comqueencaramos
estasquestões
da segupodetraduzir-se
rança,em muitoscasos,
em
ganhosinestimáveis,
emconquistas
incalculáveis,
com impactosdifíceisde prever,para
nós,paraosoutÍos,paraa comunidade
inteira.

A atitude proactivada Mútua
dos Pescadores
em matérias
de segurança
no mar
A Cooperativa
MútuadosPescadores,
sendo
umacompanhia
de seguros
comumanaturezae uma intervenção
alternativafaceao
mercado,
relativamente
àssuascongéneres,
porterumavisão
tempautado
a suaatuação
ampladaquiloquesão,nãosó,assuasobrigade sinistros,
mastambém
çôesde reparador
tudoaquiloquesedispõea fazera montante,
procurando
evitaraomáximooueo acidente
ocorra.Comestapostura,
a MútuadosPescadorestem procuradoa acentuação
de uma
posturade prevenção
comometaintermédia
paraa construçáo
e indispensável
de uma
verdadeira
culturade seouranca.
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Visandoestedesiderato,
a nossacoopera- Aformacomoa Mútuatemalertado,
naComistiva tem levadoa cabo,ou participadoem sãoPermanente
e foradela,parao assoreaparceria,
portos,portinhose praias,
em inúmeras
campanhas
de sen- mentodasbarras,
paraa degradação
sibilização.
Tempromovidováriosdebatese
dasestruturas
deapoioaos
contribuído
coma suaparticipação,
emdiver- utilizadores
do mar,já temdadoe continuará
a
paraqueascondições
sosfóruns,em quea segurança
seconstitui darosfrutosnecessários
comotemacentrale basede reflexão
coletiva. de segurança
melhoremsignifi
cativamente.
paraa melhoria
O projeto"Salva-vidas"
da responsabilidade A campanha
dascondições
da MútuadosPescadores,
sóno anode 20.l4, de trabalhoa bordo de embarcaçóes
de
pescada responsabilidade
formoumaisde umacentena
de homensdo
da Autoridade
mar,quepassaram
a obtera certificação
em paraas Condiçoes
de Trabalho,
é maisum
competências
STCW. Forammaisde cem passorumoa umavidamaisdignae estável
associados
destacooperativa
de utentesde aoníveldascondiçoes
e relaçoes
detrabalho
que passaram
seguros
a ficarmaisprepara- na pesca.
Tambémaqui,desdea primeira
paraagirem hora,a ACTsoubeque podiacontarcom a
dos,com maiscompetências
situações
complexas
e emcenários
adversos, experiência
assente
emmaisdesetedécadas
preparado
ondesó quemestárealmente
é
de íntimasrelações
daMútuadosPescadore
quepoderádelinear
que com o setordaspescasem Portugal.
a linhadefronteira
Para
nos separa,muitasvezes,entrea vidae a
alémda experiência
e do conhecimento,
mortede tripulaçôes
inteiras.
a ACTpode contarcom a capacidade
de
Dereferir
o papeldaComissão
Permanente trabalhode umaestruturaque conheceo
de Acompanhamentopara a Segurança terrenopor dentroe, por isso,os seuscondo Homem no Mar e a intervençãoda tributosassumemumaesoecial
dimensão
(daACT)à
que sereveste na adequação
Mútuana referidacomissão,
da açãoinspetiva
precisamente
por realidade
de grandeimportância,
concreta
ondeseoretendeintervir.
todasas singularidades,
conhecimentos
e Tambémcom os mesmosobjetivos,
ainda
ângulosdevisãoquea Mútuacongrega
em que por outrosmeiose formasdistintas,
a
simesma.Destaforma,pelasuapersistência Autoridade
MarítimaNacional,
no passado
e pelaformacomodefendeassuasposiçôes, dia24deJulhode 2015,lançouem Leixões"MarSeguro".
a Mútuatem ajudadoa que estacomissão Matosinhos
o programa
Tamparaatingirosseusmais bémnesteprograma
dê passos
certeiros
e desdea suaapresendesejados
objetivos.
tação,a Mútuadesdelogosedisponibilizou
Defacto,o contributo
decisivo
da Mútua,no paraserumdosparceiros
fundamentais
com
paraquese quea AMNpodecontarparamaisfacilmente
seioda Comissão
Permanente,
- Ummarmaisseguro
legislasse
a favordo usoobrigatório
decole- atingiro quepretende
para
paraastripulações
tesinsufláveis
dasembartodososseusutilizadores.
caçôesde pescalocal,jádeu os seusfrutos, Agiremredeé a nossaformadeestarnatural!
por
vistoquedezenas
devidasjáforamsalvas
estemeioindividualde
Para que o regresso em perfeitas
salvamento
nomar.o
queobviamente
nosenchedeorgulhoe nos condiçõessempreaconteça!
deixacomum grandesentimento
de dever Fazermo-nos
aomaré umadecisão
ouedevecumpridoe de verdadeiro
por lazer,
serviçopúblico. mostomar,sejadesportivamente,

MúTuA
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-l
sobreelerecairáuma
turismo,ou profissionalmente,
tendo em dores,naturalmente,
indispensáveis atençãoespecial.
contaumasériede condições
ouenuncadevemos
descurar.
casocontrário Pordiversose diferentesfatores,em muijá identificados
(consumos
de
colocamos
em riscoa nossaprópriavida,a tasocasiôes
(nocasode sermosos álcool,drogas,formaçãoincipiente,
rendividadastripulações
pelaembarcação),
elevadas)
cargas
detrabalho
e hipoteca- mentosbaixos.
responsáveis
preocué ondeasnossas
mosem largamedidaum regresso
a terraem o setordaspescas
paçôesassumemuma maiorrelevância
perfeitascondÌções.
e
ondea resistência
à alteração
de hábitos,no
é
Andarno marsema formação
adequada
à segurança,
é maior.
cometer.
Dadaa queconcerne
um erroquenãodevemos
aleatoriedade
e imprevisibilidade
do meio, O trabalhotem sidodifícil,moroso,mastem
Noentanto.osníveis
todasas precauções
sãopoucas.Devemos dadoosseusresultados.
assumemaindapadróes
sempreplaneardevidamente
a nossatra- de sinistralidade
jetória,estardevidamente
das preocupantes.
informados
a Ìmportar600lo
daquiloque
Aosníveisde perigosidade
inerentes
à profis- Continuaremos
condiçóes
de tempoe mar,dascondiçoes
e
identificadas, consumimoscom um déficeda balança
estadode barrae verificarsetodososmeios sãoe todasasoutrasvariáveisjá
(individuais
de produtosda pescanacasados
umalinhade pensa- comercial
a bordo a Mútuatemdefendido
de segurança
e coletivos)
diretaentre 662,5milhóesde euros,mesmonum país
estãoem perfeitas
condições
de seremutili- mentoquereclamaumarelação
económica
exclusiva
da U.E.
a injustaredistribuição
dosrendimentos
na coma maiorzona
for.
zadosse necessário
relativamente
a outrossegmentos
Devemo-nos
certificar
seosextintores
estão produção,
como
da A Mútua dos Pescadores
devalordosprodutos
no seu prazode validade,se asjangadas ao longodacadeia
já foraminspecionadas
pneumáticas
A liberalização
do mercadoe osdese- multiplicadorde tempo
e se pesca.
por ele provocados
determinam A Mútuacaberácontinuara agircomoaté
seencontram
dispostas
em zonasparauti- quilíbrios
indignosà produção.
Logo,para aqui.Intervindo
detodasasformasparaque
lização
rápidae eficazdestetipode equipa- rendimentos
no setormarítimoem Portugal
verificar que os diasde pescasejamminimamente os cenários
mento.Devemosperiodicamente
sãonecessárias
maishorasdetraba- se altereme, assim,atravésde alteraçÕes
e se rentáveis,
as condiçõesdos coletesindividuais
se construaum setorrenasmais significativas,
se encontramacessíveis
na embarcação. lho,o quelevaa menosdiscernimento,
culturade
maisacidentescom cido e çom ele umaverdadeira
Verificaras condiçõesdos sinaissonoros, fadigae, logicamente,
paraasfamílias,
paraas segurança
no marquemultiplique
o tempo,
custosincalculáveis
luminosos
e pirotécnicos.
parao Estado,
seguradoras,
etc. o tempoda própriaMútuados Pescadores,
ïeremosimperiosamente
de verificaras comunidades,
poismultiplicando
o tempodosseusassode defesaintegraldo
condições
do aparelho
de fundeare assuas Vistoisto,sempolíticas
estáde formadireta
sêtordaspescas,
cominvestimentos
sériosao ciadose cooperadores,
condições
de utilização.
profissional,
o seuprópriotempo.
aoníveldacria- a multiplicar
É fundamental
ter um conhecimento
oro- níveldaformação
que Quandofalamos
de prevenção
e segurança,
fundodazonaondepretendemos
navegar. çãode mecanismos
económicos
e sociais
nosetotincentivos estamosa falar,basicamente,
de tempo.
atraire fixarjovens
as zonas possam
Saberondese situamos baixios,
Daquiloque podemosfazerparater mais
apoioà
em novasunidades,
rochosas,
a amplitudedasmarése a forma ao investimento
renovação
dafrotae apoiosaoníveldoscustos tempo paraviverde forma plena.Afinal,
comoestasinteragemcom a nossazonade
estepaísde mar,de pescadores quantovaleo nossotempo?F|
navegação,
nomeadamente
identificando de produção,
junto à
a estarde
e de culturamarítimacontinuará
ao navegar
os picosde rebentação
João Delgado
paraasimensas
costas
voltadas
oportunidades
costa(águasrestritas).
Direção
da 14P
Azul'1
havendo
sempre
A manutençãoda própriaestruturanáu- dachamada"Economia
diretaentreo
umarelação
tica(embarcação),
nassuasobrasmortase
principalmente
namáquina mauestadodasembarcanasobrasvivas,
estadodasbaterias, çÕes,dos portos,da falta
e seuscomponentes,
válvulas,
veios de preparaçãodos seus
bombasdeesgoto,
manguitos,
e dafracaatrae hélices,
sãoquestóescentraisparaque profissionais
tividadedo setorparaque
nadaaconteçade inesperado.
de socorro possarenovara suamãoSintonizar
o rádioVHF
noscanais
asinforma- -de-obracomoselevados
e senecessário
sabertransmitir
de sinistralidade,
atravésdosprocedimentos índices
çõesnecessárias
Enquantoas diferenças
corretosé outra dasquestõescentraisem
entreoqueépagoàprotermosde segurança
no mar.
e ter duçãofaceaosrendimenCumprircom as regrasde navegação
se
anteriormente tosda comercialização
em contaos procedimentos
o setordefireferidos,
decerto,reduziráem muìtoo risco mantiverem,
nhará imparavelmente.
de acidentesno mar.
Ninguéminvestiránum
setorcom estascaracteA Pescaprofissional,
rísticas.
Asmargensmenuma atençãoespecial
por sero setorcom taisdosseusprofissionais
A pescaprofissional,
maioresíndicesde acidentesno mundo vãoficandocadavezmais
principalmente
d o t r a b a l h o- m u i t om a i sd o q u eq u a l q u e r reduzidas,
para alteraremhábitos
outro setor -, com mais mortes,mais e
esperança e p r o c e d i m e n t o sq u e
maioresníveisde incapacidade,
grupos
pro- lhesconfirammaiorese
vida
inferior
médiade
a outros
fissionais,
e por ter um pesode 72o/o
na melhorescondiçóesde
carteirade segurosda Mútuados Pesca- seguranç4.
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