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Mútua dos Pescadores: a escalada dos preços dos combustíveis e os seus impactos nas pescas 

nacionais. 
 

A cooperativa de utentes de seguros – Mútua dos Pescadores, cumprindo as suas obrigações 

estatutárias de intervir na resolução das necessidades de ordem económica, social e cultural dos 

seus cooperadores e das suas comunidades, e tendo em conta a vertiginosa escalada dos preços dos 

combustíveis que atualmente se faz notar, não pode deixar de alertar para a necessidade de se 

encontrarem rapidamente as formas mais adequadas, no plano governamental, para minimizar os 

impactos de mais esta crise aguda junto do setor piscatório nacional. 

As preocupações partilhadas pelos nossos cooperadores vêm de todo o país. É sabido que o 

setor tem enfrentado graves e sucessivas crises de diversos tipos. Tentando encontrar algum equilíbrio 

nos últimos tempos, visando a recuperação de rendimentos aos trabalhadores, encaixe financeiro e 

capacidade de investimento por parte das empresas, este é um rude golpe que não se esperava e que 

está a deitar por terra as esperanças de inverter um ciclo negativo que alguns segmentos vinham a 

atravessar e ainda atravessam.  

Chegam-nos relatos de embarcações encostadas ao cais antevendo que os dias de pesca 

podem não compensar os custos fixos dos fatores de produção - preferindo manter-se em terra em 

vez de ir para o mar, trabalhar, não ter rendimento e ainda encaixar prejuízo. 

Referem os nossos cooperadores que os preços de 1º venda, embora assistindo-se, em 

algumas lotas, a uma valorização do pescado, esta não acompanha na mesma ordem de grandeza a 

subida dos preços dos combustíveis. Afirmam que os preços quase duplicaram e as comparações com 

os preços praticados no país vizinho são quase inevitáveis. 

À amalgama de problemas que afeta o setor – falta de mão de obra gritante, ciclos de produção 

em baixa para alguns segmentos, falta de manutenção de portos e de desassoreamento das barras, 

necessidade de uma significativa renovação da frota, necessária valorização geral do pescado na 1º 

venda – junta-se agora a crise dos proibitivos preços dos combustíveis! 

  Este preocupante cenário deve, em nossa opinião, merecer uma rápida intervenção, com 

respostas públicas adequadas a compensar as perdas já muito pronunciadas no setor. 

Alerta-se, uma vez mais, para a tipologia das empresas de pesca, que na sua maioria são micro 

e pequenas empresas de carácter familiar, de onde famílias inteiras retiram o seu sustento, logo a 
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rapidez de intervenção ainda mais se justifica tendo em conta a debilidade financeira deste tipo de 

empresas. Assim, o ritmo da resposta ditará a continuidade ou finalização da operação de muitas 

unidades de pesca no país. 

Tendo em conta o suprarreferido, e sabendo dos elevadíssimos níveis de dependência do setor 

face ao consumo de combustíveis fosseis para garantir a sua normal operacionalidade (não existindo 

ainda alternativas massificadas e viáveis, ainda que devamos objetivar a produção de motorização 

alimentada a energias com menores impactos ambientais, reivindicando simultaneamente linhas de 

apoio à substituição de motores antigos e mais poluentes), a cooperativa Mútua dos Pescadores 

manifesta toda a sua solidariedade para com o setor, para com os seus profissionais e empresas, e 

coloca-se ao lado das suas organizações representativas reclamando apoios céleres e conducentes 

com a difícil e exigente situação que o setor atravessa. 

 

16/11/2021, Dia Nacional do Mar 

O Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores 
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