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O projeto “Umuen vida no/ Omali vida nón” foi criado para juntos resolvermos os desafios 
atuais do sector da pesca artesanal no Príncipe. O projeto tem como objectivo produzir benefícios 
para os pescadores, as palaiês e os recursos marinhos. Este projeto resulta de uma parceria entre a 
Fundação Príncipe Trust, a Direcção Regional de Pescas, a Reserva da Biosfera e a Universidade de 
Exeter (Reino Unido). Com início em Julho 2016, este projeto termina em Dezembro 2018. 
 
A) SESSÃO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO  
No passado dia 7 de Outubro, ocorreu uma sessão de apresentação e discussão sobre o projeto 
“Umuen vida no/ Omali vida nón” no Centro Cultural, Santo António. Estiveram presentes 44 
participantes, incluindo atores principais desta atividade - pescadores e palaiês, assim como 
representantes de todos os parceiros de projeto, o Secretário Regional de Economia, várias 
organizações não-governamentais, a guarda costeira e capitania. 

 

 
 

De modo a ouvir as opiniões de todos os participantes e estimular discussão entre todos, dividimos 
os participantes em três grupos e fizemos as seguintes atividades: 
 
1) Cada pessoa sugeriu 2 ações para melhorar a pesca artesanal no Príncipe e fizemos a lista de 

todas as sugestões; 

 
 

   



 
2) Com base na lista de todas as ideias, cada pessoa votou nas suas 3 opções favoritas; 

 
3) Para as opções favoritas de cada grupo, discutimos os seus impactos para os pescadores, as 

palaiês e os recursos marinhos, os custos necessários e capacitação disponível. Deste modo, 
identificámos ações prioritárias que poderiam ser efetuadas neste projeto. 

 

 
 
B) PLANO DE AÇÃO 
Com base nos resultados da sessão do dia 7 de Outubro, foram identificadas de modo participativo 
as seguintes áreas de ação para o projeto: 

I) Apoiar funcionamento de estaleiro para manutenção e reparação de embarcações 
II) Formar pescadores, palaiês e pessoal de gestão e conservação de recursos naturais 
III) Fazer levantamento socioeconómico e de uso de recursos naturais 
IV) Sensibilizar sobre ecologia marinha, práticas de pesca sustentável, lei e regulamentos 

de pesca 
V) Testar fiscalização comunitária 
VI) Testar áreas protegidas e modelos de co-gestão de recursos marinhos 

 
C) PRÓXIMOS PASSOS 
Durante os próximos meses, vamos, todos juntos, identificar pessoas para colaborar com a nossa 
equipa de trabalho (extensionistas) para ter uma presença nas comunidades, definir conteúdos para 
formação, decidir como gerir o estaleiro e aprender sobre práticas de pesca e uso de recursos 
naturais. Contamos convosco! 
 

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É ESSENCIAL! SE TIVEREM PERGUNTAS OU 
SUGESTÕES, CONTACTEM: Litoney (9938142) 

 

   


