
"UMUEN VIDA NO/ OMALI VIDA NÓN" 

 
O projeto “Umuen vida no/ Omali vida nón” foi criado para juntos tentarmos resolver os 
desafios atuais no sector da pesca artesanal no Príncipe. O projeto tem como objectivo 
produzir benefícios para as comunidades piscatórias e os recursos marinhos. Este projeto 
resulta de uma parceria entre a Fundação Principe Trust, a Direção 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. 
 
CONTEXTO 

• A pesca artesanal é a principal fonte de rendimento de uma grande parte da 
população do Príncipe e o peixe é uma parte essencial da dieta local de todos. 

• Diversos factores têm afectado o sector da pesca artesanal e diminuído a quantidade 
de pescado, preocupando pescadores,  palaiês e pessoal da gestão e conservação de 
recursos marinhos. 

• É necessário entender o impacto da pesca artesanal sobre os recursos marinhos e, 
todos juntos, identificarmos práticas que garantem a sua sustentabilidade. 

• Este processo precisa das opiniões, ideias e participação de todos os que estão 
envolvidos ou são afectados pela pesca. 

 
PLANO GERAL DE ACÇÃO 

• Entender como, onde e porquê os recursos marinhos são usados e a sua importância 
para as comunidades do Príncipe; 

• Em conjunto com os pescadores e palaiês, identificar e testar estratégias para 
promover uma pesca artesanal sustentável; 

• Promover a capacitação de pescadores, palaiês e pessoal envolvido na gestão e 
conservação de recursos naturais; 

• Facilitar uma boa gestão de recursos marinhos que é inclusiva e participativa. 
 
BENEFÍCIOS ESPERADOS 

• Aumento no rentabilidade da pesca artesanal e contribuir para o seu futuro;  
• Melhorias na vida das comunidades piscatórias através de: maior participação nas 

decisões acerca da pesca, recursos bem geridos e práticas sustentáveis; 
• Melhor gestão e conservação de recursos marinhos;  
• Implementação de soluções testadas e bem-sucedidas com base na informação 

gerada neste projeto. 
 

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É ESSENCIAL E ESTAMOS 
PLENAMENTE ABERTOS ÀS VOSSAS SUGESTÕES! 

    


