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TEVE HOJE LUGAR, NO CEMAR, NA FIGUEIRA DA FOZ, 

A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DA PESCA COM ARTE-XÁVEGA DO MINISTÉRIO 

DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DO GOVERNO PORTUGUÊS (DGRM) 
 
 

Hoje, 12.06.2013, nas instalações da Aula (sala de conferências) do ABCD - Arquivo 
Biblioteca e Centro de Documentação do CEMAR - Centro de Estudos do Mar, na Figueira da 
Foz (Buarcos), realizou-se a quarta reunião da Comissão de Acompanhamento da Pesca com 
Arte-Xávega, a comissão técnica criada no âmbito do Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT) do Governo da República Portuguesa 
(DGRM-Direcção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos), nos termos da 
Portaria nº 4/2013, de 7 de Janeiro. A missão desta comissão técnica é produzir informação, 
e estudar e propor soluções legislativas e económico-sociais com vista à regulamentação e 
à sobrevivência deste tipo de pesca artesanal, e das comunidades de pescadores que a ela se 
dedicam desde há séculos nos litorais portugueses. 

Nesta ocasião, o CEMAR-Centro de Estudos do Mar teve muito gosto e muita honra em 
agora facultar os seus espaços, na Figueira da Foz (Buarcos), para serem usados, para este fim, 
por esta Comissão ministerial do Estado português (uma Comissão que, assim, meritoriamente, 
quis deslocar-se fora de Lisboa e do respectivo "Terreiro do Paço", e quis realizar uma sua 
reunião de trabalho em outro local do país, num louvável exercício de descentralização). 

 
A colaboração com esta Comissão especializada do Estado português é uma das acções que 

o CEMAR - Centro de Estudos do Mar tem levado a cabo ao longo dos últimos meses (desde 
13.03.2013), na continuidade das inúmeras cooperações e colaborações semelhantes, sempre 
prestadas graciosa e desinteressadamente, que esta associação científica privada sem fins 
lucrativos (dotada de estatuto de Utilidade Pública) tem vindo a prestar ao Estado português ao 
longo dos últimos dezoito (18) anos (desde a fundação do CEMAR em 1995). 

 
Nesta quarta reunião, a primeira depois da aprovação da recomendação da Assembleia da 

República ao Governo datada de 07.06.2013, sobre a valorização e sobrevivência da "Arte-
Xávega" dos Pescadores Portugueses, a Comissão de Acompanhamento da DGRM avançou nos 
seus trabalhos de discussão prévia e de preparação de um relatório final. 


