PAFC 10º ano de escolaridade: visita ao
navio português Zaire

Nos dias 06 e 17 de janeiro os alunos do 10º ano efetuaram uma visita de estudo, no
âmbito do projeto de articulação e flexibilidade curricular (PAFC), ao navio português
Zaire. Esta visita teve como principal objetivo conhecer a missão do navio e relacionála com a ação climática e a economia sustentável ligada ao mar, em São Tomé. Alunos
e professores foram gentilmente recebidos pelo capitão e restante tripulação, que
deram a conhecer o navio e os seus instrumentos de navegação e prontamente
informaram e responderam a todas as dúvidas e questões colocadas. Informaram que
o objetivo da missão é promover a defesa e segurança marítimas no Golfo da Guiné e
que estão a cumprir uma missão inovadora e determinante para a formação da guarda
costeira de São Tomé de forma a que o país consiga capacidades para controlar e
administrar as suas águas e para o desenvolvimento mais profícuo da cooperação
entre Portugal e São Tomé na área da defesa. Assim sendo, o navio tem a importante
função de evitar atividades ilícitas no mar, como a pirataria, o roubo à mão armada, os
tráficos de droga, de armas e de pessoas por via marítima, bem como evitar descargas
poluentes de outros navios. Com o aumento da segurança no Golfo da Guiné estima-se
que as receitas de São Tomé em matéria de pescas possam aumentar
significativamente, pois também fazem ações de fiscalização conjunta em apoio à
Guarda Costeira de modo a assegurar a soberania do Estado de São Tomé no mar,
nomeadamente combatendo ações de pesca ilegal e proteção de ecossistemas
marinhos.
Os alunos mostraram-se bastante interessados e participativos tendo a visita
contribuído para aprofundar conhecimentos e motivar para o tema da PAFC.
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