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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

  

Espera-se que as autoridades reforcem o mecanismo de salvamento, para lidar 

com eventuais incidentes marítimos e prestar apoio aos pescadores afectados 

por incêndios 

 

  Recentemente, um incêndio grave deflagrou envolvendo vários barcos de pesca 

que se encontravam no ancoradouro do Porto Interior, tendo até provocado seis 

explosões. Em seguida, o Corpo de Bombeiros, a Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, os Serviços de Alfândega, o Corpo de Polícia de Segurança 

Pública e o Instituto de Acção Social, entre outros, deslocaram-se ao local para 

participarem na operação de salvamento e prestarem apoio aos pescadores. A par 

disso, os serviços do Interior da China enviaram também navios para prestação de 

assistência, e o pessoal participante nesse salvamento trabalhou toda a noite. Tendo 

em conta que o incêndio foi intenso e que se espalhou rapidamente, seis barcos de 

pesca acabaram por ficar gravemente destruídos, cinco dos quais encalharam depois 

de se afundaram. Nesse incêndio, os pescadores afectados foram gravemente 

prejudicados e, durante a operação de salvamento, quer o transporte marítimo de 

passageiros quer o transporte terrestre nos arredores do cais em causa sofreram 

também uma certa perturbação, o que suscitou a atenção social. Espero que o 

Governo empregue esforços na prestação de assistência e apoio adequados aos 

pescadores envolvidos, enquanto proprietários dos barcos em questão. 

 Devido aos surtos repetidos da epidemia nos territórios circundantes no decurso 
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do corrente ano e à chegada da época de defeso da pesca, um grande número de 

barcos de pesca precisa de atracar no Porto Interior durante um período de tempo 

mais longo. Assim, o sector da pesca deseja que as autoridades adoptem medidas, 

aquando da investigação da causa desse incêndio, para reforçar a protecção contra 

incêndios, avaliando e optimizando, de forma abrangente, os equipamentos e planos 

de combate a incêndios e de salvamento no mar, reforçando, continuamente, a 

capacidade de resposta a emergências e colaborando com todas as partes em prol 

da redução de acidentes, preparando-se para a segurança de cerca de uma centena 

de barcos de pesca atracados durante a época de defeso da pesca, com vista a 

garantir a segurança de pessoas e bens.  

  

  Interpelo, então, as autoridades, sobre o seguinte:  

1. Nos últimos dois anos, ocorreu já mais de um incêndio envolvendo barcos de 

pesca que se encontravam no ancoradouro do Porto Interior, o que suscitou a 

atenção quer do sector da pesca quer da sociedade, com a expectativa de que 

o Governo aprendesse com a experiência e reforçasse a sua capacidade de 

resposta a emergências. Pelo exposto, as autoridades devem proceder à 

avaliação e optimização dos planos de combate a incêndios e de salvamento no 

mar, bem como reforçar os exercícios de simulacro. Como é que isto vai ser feito? 

Uma vez que um salvamento no mar envolve vários serviços de diferentes áreas, 

os equipamentos de salvamento existentes e o pessoal das equipas de 

salvamento dos serviços envolvidos são suficientes para este efeito? No que 

respeita ao salvamento no mar, há ainda que melhorar a comunicação, e a 
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coordenação e divisão de poderes e responsabilidades entre os diversos 

serviços. É ou não é? Como é que vão ser reforçados os mecanismos de 

resposta a eventuais incidentes marítimos e de salvamento?  

2. Nesse incêndio, seis barcos de pesca foram gravemente destruídos, o que 

implica um custo muito elevado de reparação. Como os barcos de pesca são o 

meio de subsistência mais importante para os pescadores, as famílias afectadas 

estão muito preocupadas e não sabem como é que podem fazer. Segundo 

consta, os barcos de pesca, na sua maioria, não adquirem seguro e não são 

devidamente protegidos, uma vez que o prémio de seguro é de valor elevado, 

enquanto o valor da indemnização é reduzido, sendo ainda menos provável que 

os barcos mais antigos consigam adquirir seguro. No que respeita ao dito 

incidente, o Governo deve, mediante vários meios financeiros, ajudar os 

pescadores afectados a ultrapassarem as dificuldades. Como é que o vai fazer? 

3. A criação do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca tem por objectivo 

promover e prestar apoio ao desenvolvimento do sector da pesca. Como as 

atribuições desse Fundo foram já definidas há muitos anos, as autoridades 

devem proceder a uma avaliação e melhoria adequadas. Para além da forma de 

empréstimo original, as autoridades devem considerar proceder à alteração e à 

melhoria do âmbito de aplicação desse Fundo e dos devidos requisitos exigidos, 

a par de elaborar planos de financiamento adequados em prol da promoção do 

desenvolvimento do sector da pesca, nomeadamente, conceder apoio financeiro 

aos pescadores para reforçar a reparação e manutenção da maquinaria dos 
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barcos e dos cabos de electricidade, confirmar a eficácia dos equipamentos de 

combate a incêndios, etc., de modo a garantir, em conjunto, a segurança de 

operadores e bens. Vão fazê-lo? 

 

27 de Abril de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 

  


