Rede de Mulheres da Pesca. Açores
Integrado nos objectivos do projecto A Mulher na Pesca a Rede de Mulheres da
Pesca. Açores pretende promover a mulher da pesca e a igualdade de género no sector
piscatório e comunidades.
Justificação
A criação de uma Rede de Mulheres da Pesca nos Açores surge da noção acerca
do papel das mulheres na pesca nos Açores ao longo do anos e na actualidade. A
experiencia desenvolvida em projectos comunitários e o acompanhar de percursos das
mulheres em diferentes ilhas levam-nos a concluir que as mulheres com actividade na
pesca existem e elas têm um papel importante no sector. Mas o seu estatuto, em grande
parte não tem a devida visibilidade. Com vista à valoriczação e maior reconhecimento
desse papel surge a necessidade de juntar e intercambiar experiências das mulheres de
forma a potenciar o seu contributo no sector e nas comundades.
Justifica-se esta acção como uma forma de garantir o “empowerment” das
mulheres nas comunidades e no sector piscatório - um dos sectores económicos de
grande importância inerente ao Desenvolvimento Económico na Região dos Açores.
A Rede de Mulheres da Pesca e o Projecto A Mulher na Pesca constitui uma
referência de acção na perspectiva da integração da Igualdade de Género de forma
transversal na sociedade açoriana, conrespondendo a uma das orientações e
recomendações europeias nomeadamente na perspectiva do “Mainstreaming” na área da
Igualdade entre mulheres e homens.*
Objectivos e Actividades
A Rede de Mulheres da Pesca. Açores, com objectivo de promover as mulheres
ligadas à pesca e a igualdade de género no sector e nas comunidades, tem como
objectivos específicos:
- Juntar mulheres das diferentes ilhas e áreas de actividade
- Identificar problemáticas, desafios e perspectivas de desenvolvimento do sector.
Pretende-se realizar as seguintes actividades específicas e integradas no projecto
A Mulher na Pesca:

- Debater e recolher opiniões sobre diferentes temas, tais como:
A pesca nos Açores- Situação local: comunidades e ilhas;
Situação específica das mulheres na pesca.
Problemas, desafios e contributos para o desenvolvimento do sector
- Realizar Encontros de Mulheres da Pesca para recolha de saberes e aspirações e
troca de experiências.
Encontros Regionais de mulheres ligadas à pesca. Em São Miguel e na Terceira
Encontros locais em diferentes portos, comunidades e ilhas
Pretende-se também com a construção da Rede de Mulheres da Pesca envolver as
mulheres da Pesca, contribuir para envolvimento das mulheres ligadas à pesca das
diferentes ilhas e áreas da actividade, no Projecto “A Mulher da Pesca” nomeadamente no
Estudo sobre a situação das Mulheres na Pesca nos Açores.
--- ---Relato sobre o
1º Encontro Regional das Mulheres da Pesca, nos Açores
Temas
A pesca nos Açores- Situação local: comunidades e ilhas
Situação específica das mulheres na pesca: problemas, desafios
Rede de Mulheres da Pesca dos Açores
Data: 16 de Setembro. Início às 14,30
Local: Nova Lota. (Espaço junto à Feira do Mar)
Enquandramento:
O 1º Encontro Regional das Mulheres da Pesca, nos Açores, enquadra-se no projecto
da UMAR Açores “A Mulher da Pesca” na vertente de construção de uma Rede de
Mulheres da Pesca nos Açores. Enquadra-se também na Feira do Mar a cargo das
Associações da Pesca, Feira que decorre em Ponta Delgada, em Setembro de 2006, na
sua 3ª edição.
Objectivos do Encontro:
Juntar mulheres ligadas à pesca, das diversas ilhas dos Açores; proporcionar um debate
das suas experiências, preocupações, desafios e perspectivas, da realidade da pesca nos

Açores, e do papel das mulheres no sector, no contexto regional. nacional e europeu.
Debater experiências no sector. Identificar indicadores para o desenvolvimento sócio
económico do sector e da região.
Participantes:
Mulheres das diversas ilhas dos Açores. Incluido dos portos de São Miguel
Representantes de Associações da Pesca dos Açores e Mútua dos Pescadores (âmbito
nacional)
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No 1º Encontro Regional de Mulheres da Pesca nos Açores, falaram as mulheres
da pesca - pescadoras do mar e pescadores de terra, da sua vida da sua experiência e
aspirações. Umas mais desinibidas outras menos desenvoltas todas contribuiram para
enriquecer o nosso saber colectivo acerca do papel das mulheres num sector onde se luta
para contrariar a invisibilidade.
Lançada a proposta para a criação de uma rede de mulheres da pesca nos Açores
a mesma foi aprovada e acolhida com entusiasmo. Nasce ou concretiza-se assim uma
ideia com o objectivo de tirar as mulheres da sombra e promover a igualdade de género
no sector piscatório. Uma proposta que visa o desenvolvimento e como tal parece ter sido
entendido.
Estiveram presentes mulheres de diversas ilhas: Faial, Flores, Graciosa, São

Jorge, Terceira, Santa Maria e São Miguel. Mulheres como a senhora Lídia Ferreira (de
São Jorge) e a senhora Zilda (de São Miguel - Porto Formoso) - pescadoras do mar
Outras pescadoras do mar da Graciosa, algumas gameleiras, da Terceira, "mulheres" de
pescadores, etc.*
No total cerca de 30 mulheres incluindo pessoal e associadas da UMAR, a Márcia de
Santa Maria, a Nélia da Terceira, a Cíntia do Faial. Além de Rogéria Sousa, Maria José
raposo, Judite Fernandes e Clarisse Canha ( de São Miguel) ***
Foi um acontecimento emocionante.
Duas jornalistas, pediram para estar, e estiveram desde o princípio: a Cristina da Agência
Lusa e a Teresa Nóbrega da RTPA Açores (Teresa Nóbrega esteve na realização do
documentário "Pescadores em terra e no Mar"
Presente António Laurénio da Associação de Ilha de São Jorge em representação da
Federação das Associações da Pesca dos Açores, que fez questão de afirmar o empenho
das associações no projecto com vista à valorização da Mulher na Pesca nos Açores.
--- --* “A Mulher na Pesca” Projecto da UMAR com o apoio da Subsecretaria Regional das
Pescas
** Encontra-se em fase e aperfeiçoamento a compilação de um"glossário". O qual irá
conter termos clarificantes quanto ao papel e estatuto da mulher na pesca.
*** Ver depoimentos sobre a participação no 1º Encontro Regional das Mulheres da
Pesca, nos Açores.

