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A Secretária de Estado das Pescas, visitou na 
passada sexta-feira as instalações da Escola do 
Mar, no Faial. Segundo Teresa Coelho, o objetivo 
desta deslocação foi para em “conjunto” ver 
como pode ser “melhorada a formação profis-
sional no setor”. 

Neste contexto, a governante ressalvou a “boa 
colaboração” com o Secretário Regional das 
Pescas, no sentido continuar a apostar na for-
mação profissional. 

“Estamos a trabalhar. Hoje fizemos a primeira 
reunião e o objetivo é ter aqui um grupo a pensar 
em conjunto sobre o que é que está bem e o que 
podemos melhorar” disse Teresa Coelho, em re-
lação à possibilidade de profissionais do sector 
virem a ter formação na EMA. 

Por sua vez, o secretário Regional das Pescas 
confirmou estar em “preparação” um protocolo 
que permita a “formação de profissionais dos 
Açores no Continente e formandos do Conti-
nente na EMA”, a ser realizado entre a Secretaria, 
a EMA e o Ministério. 

Manuel São João destacou também a impor-
tância de manter “o bom relacionamento, entre 
a Secretaria Estado das Pescas e a Secretaria 
Regional do Mar e das Pescas, e o aprofunda-
mento que se torna urgente fazer para potenciar 
a EMA”. 

Destacando as valências deste estabeleci-
mento de ensino, o Secretário Regional das Pes-
cas e do Mar relevou a necessidade de 
“aprofundar em articulação a Secretaria de Es-
tado das Pescas, com a DGRM – Direção-geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Ma-
rítimos, do FOR-MAR e da DOCAPESCA, aquilo 
que pretendemos a curto, médio e longo prazo 
quanto à valorização de todo o setor e da forma-
ção que se impõe acautelar nesta área aqui   
na Região em colaboração com a República”, 
considerou. 

Escola do Mar dos Açores recebe  
visita da Secretária de Estado das Pescas 

SUSANA GARCIA DR/TI

Teresa Coelho, Secretária de Estado das Pescas (SRP), esteve no Faial 
para conhecer a Escola do Mar dos Açores (EMA).   
A visita incluiu uma reunião entre a governante, o Secretário Regional das 
Pescas Manuel São João, a direção da EMA, o Diretor executivo da  
FOR-MAR e do presidente da DOCAPESCA. 
À Comunicação Social, Teresa Coelho considerou que a “EMA é uma escola 
que tem excelentes equipamentos e excelentes condições”, para dotar os 
pescadores de “melhores condições no exercício da sua profissão”. 
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