


Sessão	  de	  apresentação	  e	  discussão,	  
Outubro	  2016	  



Áreas	  de	  acção	  
I.  Sensibilização	  sobre	  práticas	  de	  pesca	  sustentável,	  lei	  e	  

regulamentos	  de	  pesca	  e	  ecologia	  marinha	  

II.  Capacitação/	  Formação	  (pessoal,	  pescadores	  e	  palaiês)	  	  

III.  Manutenção	  e	  reparação	  (apoio	  materiais	  de	  pesca	  e	  
processamento)	  

IV.  Fiscalização	  comunitária	  

V.  Áreas	  protegidas	  e	  co-‐gestão	  de	  recursos	  marinhos	  

VI.  Monitorização	  e	  avaliação	  de	  impactos	  



A.	  Discussões	  em	  grupo	  nas	  comunidades	  
piscatórias	  (Outubro	  2016)	  





B.	  Produção	  de	  plano	  para	  funcionamento	  de	  
estaleiro	  (Dezembro	  2016)	  



C.	  Formação	  e	  levantamento	  de	  dados	  de	  
pesca	  (Dezembro	  2016	  -‐	  2018)	  





D.	  Formação	  e	  levantamento	  de	  dados	  
sociais	  e	  económicos	  (Fevereiro-‐Março	  2017)	  





E.	  Distribuição	  de	  localizadores	  GPS	  e	  
produção	  de	  mapas	  de	  pesca	  artesanal	  
(Fevereiro	  2017-‐Fevereiro	  2018)	  





F.	  Produção	  de	  logo	  e	  website	  
	  
omaliprincipe.weebly.com	  



Próximas	  etapas	  

A.   Ideias	  comunitárias	  
•  360	  milhões	  STD	  (14	  700	  euros)	  em	  

equipamento	  
	  
•  Propostas	  feitas	  por	  comunidades	  (grupos	  

informais	  ou	  associações)	  
•  4	  candidaturas	  vencedoras	  	  
•  2	  directamente	  beneficiam	  palaiês	  



Regras	  e	  critérios:	  
•  Intervenções	  para	  redução	  de	  custos,	  rendimento	  adicional	  à	  

pesca	  ou	  desenvolvimento	  de	  capacidades	  
•  Intervenções	  para	  aumento	  de	  esforço	  de	  pesca	  estão	  

excluídas	  
•  Critérios	  a	  considerar:	  sustentabilidade	  financeira	  e	  

ambiental;	  custo;	  suporte	  da	  comunidade	  
•  Projecto	  apoia	  95%	  e	  comunidade	  5%	  do	  custo	  

•  Podem	  apresentar	  várias	  propostas	  e	  podem	  ser	  aceites	  mais	  
do	  que	  4	  (desde	  que	  estejam	  dentro	  de	  orçamento	  
disponível)	  

•  Propostas	  podem	  ser	  apresentadas	  por	  grupos	  informais	  ou	  
associações	  

•  Pelo	  menos	  2	  propostas	  vencedoras	  têm	  que	  beneficiar	  
palaiês	  directamente	  



Processo:	  
1:	  Preparar	  modelo	  de	  proposta,	  analisar	  orçamento	  
disponível	  para	  possíveis	  propostas	  
2:	  Disseminar	  informação	  sobre	  “Ideias	  comunitárias”	  a	  
nível	  de	  comunidades	  piscatórias	  e	  através	  de	  rádio	  
3:	  Apoiar	  preparação	  de	  propostas	  a	  nível	  de	  comunidades	  
interessadas	  
4:	  Avaliar	  suporte	  de	  cada	  proposta	  a	  nível	  comunitário	  
5:	  Propostas	  são	  avaliadas	  por	  comité	  
6:	  Divulgar	  vencedores	  e	  apoiar	  implementação	  
7:	  Monitorização	  e	  avaliação	  de	  impactos	  
8:	  Disseminação	  de	  resultados	  de	  intervenções	  a	  nível	  da	  
região	  e	  país	  



Próximas	  etapas	  

B.	  IncenQvar	  gestão	  comunitária	  



Próximas	  etapas	  

C.	  Sensibilização	  ambiental	  	  
	  
•  práccas	  de	  pesca	  sustentável,	  	  
•  lei	  e	  regulamentos	  de	  pesca	  	  
•  ecologia	  marinha	  



Próximas	  etapas	  

D.	  Novo	  membro	  de	  equipa	  (Maio	  –	  Novembro	  2017)	  
	  
	  
	  
E.	  Estagiário	  FFI	  (visita	  em	  Junho	  2017)	  
	  
	  
	  
F.	  Apresentação	  no	  Congresso	  	  
Internacional	  de	  Educação	  	  
Ambiental	  dos	  Países	  Lusófonos	  
(Julho	  2017)	  


