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OMALI VIDA NÓN 
 



Área de trabalho 

Ambiente 

Economia Sociedade 

(ex. monitorização de 
animais, modelação 

ecológica) 

(ex. normas 
sociais, 
análise de 
conflitos) 

(ex. gestão de 
Orçamento para 

áreas 
protegidas) 



MAR - NOSSA VIDA 

•  Alimento 
•  Fonte de rendimento 
•  Turismo ou recreação 
•  Regulação do clima 
•  … 

TODOS DEPENDEMOS  
DO MAR! 



PESCA ARTESANAL NO MUNDO 

•  22 milhões de pescadores 
artesanais 

•  100 milhões de pessoas 
involvidas no 
processamento e venda de 
peixe derivado de pesca 
artesanal 

•  90% dos barcos activos 
são artesanais 

•  44% de todos os 
pescadores praticam 
pesca artesanal 



	  
PESCA ARTESANAL 

	  
 
PESCA INDUSTRIAL 



•  Importante fonte de 
emprego 

•  Componente 
essencial da dieta 

PESCA ARTESANAL NO PRÍNCIPE 

 
•  8000 pessoas 
 

•  Rica biodiversidade marinha 



FORÇAS 

OPORTUNIDADES 

FRAQUEZAS 

AMEAÇAS 



SOCIEDADE-NATUREZA 

PESCADORES + PALAIÊS  +  RECURSOS 
              MARINHOS 





O QUE VAMOS FAZER? 

I) LEVANTAMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

II) BOAS PRÁTICAS DE 
PESCA 

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 
 

III) CAPACITAÇÃO IV) GESTÃO DE RECURSOS 

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

Promover gestão inclusiva e 
participativa 
 



•  Aumento no rentabilidade da pesca artesanal e 
contribuir para o seu futuro 

  

•  Melhorias na vida das comunidades piscatórias 
através de: maior participação nas decisões, 
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 

BENEFÍCIOS ESPERADOS 



EQUIPA DE TRABALHO 



PROGRAMA 

MANHÃ: 
•  Apresentações 

•  Debate com ponto de vista de todos 
 
 
TARDE:  
•  Discussão em grupos sobre ações e 
prioridades 

  
•  Resumo das discussões	  



•  Todos devem participar na discussão. 

•  Nem todos os participantes vão concordar com 
as mesmas ideias. Vamos ouvir e respeitar. 

•  Intervenções devem beneficiar pescadores, 
palaiês e recursos marinhos. 

•  Há vários problemas… mas é preciso pensar em 
SOLUÇÕES para o futuro da pesca artesanal no 
Príncipe. 

IMPORTANTE! 
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