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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Revisão do fundo de desenvolvimento e apoio à pesca  

 

Nos últimos dias, houve um incêndio em embarcações de pesca no Porto 

Interior. Felizmente, não houve mortos, mas os prejuízos foram grandes. Neste 

incêndio acidental, três embarcações de pesca ficaram gravemente 

danificadas e um tripulante ficou ferido. Em princípio, os prejuízos são todos 

assumidos pelos proprietários das embarcações. O assunto ficou basicamente 

resolvido, mas as consequências e os problemas, entretanto revelados, 

merecem atenção contínua. 

Segundo as informações obtidas in loco, a equipa de resgate do Governo 

chegou ao local logo a seguir ao incêndio, e foram enviadas várias 

embarcações de resgate. De acordo com alguns tripulantes, antes da epidemia, 

só algumas embarcações de pesca é que podiam atracar no porto, as outras 

embarcações, as de ferro, atracavam no mar, mas, após a epidemia, todas 

passaram a atracar só no mar, e em caso de acidente, o resgate nas margens 

é mais fácil do que no mar. 

Além disso, as companhias de seguros, na sua maioria, não aceitam 

seguros de embarcações de pesca, e quando aceitam, os proprietários não 

conseguem suportar o valor elevado dos prémios, portanto, as embarcações 

afectadas não têm seguro, e os proprietários não vão usufruir de quaisquer 
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garantias na sequência do acidente. As políticas de apoio pós-acidentes são 

relativamente limitadas, só o fundo de desenvolvimento e apoio à pesca é que 

concede empréstimos sem juros até um determinado valor, ou seja, se os 

proprietários das embarcações pedirem empréstimos para reparação, têm de 

assumir a grande pressão de os pagar, além dos elevados prejuízos sofridos. 

Este acidente afectou gravemente a situação económica e a vida dos 

proprietários das embarcações, que se sentem bastante desamparados, e os 

pescadores também se lamentam, devido ao impacto negativo para o exercício 

e o desenvolvimento da pesca. Com o objectivo de ajudar a garantir a 

segurança profissional e patrimonial dos pescadores, promovendo o 

desenvolvimento contínuo e saudável da pesca em Macau, interpelo o 

Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Depois deste incêndio, as autoridades, além de terem de promover 

bem a prevenção de incêndios, têm de rever a questão da segurança 

da atracação das embarcações no mar durante esta fase da epidemia, 

devem tomar como referência as experiências das regiões adjacentes, 

e pensar em melhores soluções, no sentido de evitar a ocorrência de 

situações semelhantes. Vão considerar fazer esta revisão? 

2. Actualmente, os estatutos do fundo de desenvolvimento e apoio à 

pesca são muito limitados, e este limita-se a conceder empréstimos. 

Olhando para o passado, verifica-se que já houve muitos incêndios em 

embarcações, assim, as autoridades devem considerar rever o fundo, 
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para promover o desenvolvimento da pesca, ajudar o sector a 

actualizar e a renovar as instalações e os equipamentos contra 

incêndios, e devem ainda criar mais medidas de apoio pós-acidentes. 

Vão fazê-lo? 

 

 5 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


