DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS PESCARIAS
ARTESANAIS DO ARCO ATLÂNTICO

PRESPO

Parceiros
PORTUGAL

A frota artesanal em Portugal, Espanha e Franç
França corresponde a cerca del 80% do total da frota, totalizando, no seu conjunto, cerca
de 24.000 embarcaç
embarcações e ocupando cerca de 70.000 pescadores e armadores. A pesca artesanal assume crescente importância em
virtude da forte implantaç
implantação ao longo de toda a costa europeia, da grande diversidade de artes
artes de pesca e espé
espécies capturadas, do
elevado valor comercial do pescado, do elevado nú
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informação sobre o seu estado global é escassa. Como consequência, ocorrem
desajustes entre os recursos disponiveis, a capacidade de pesca, o respeito pela meio ambiente e a rentabilidade econó
económica da
actividade, o que dificulta a gestão eficaz destas pescarias.
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Optimização comercial.
Actividade 4
Selectividade e rejeiç
rejeições.

Actividade 1

Gestão sustentável da actividade

Diversificação sócio‐económica do
sector pesqueiro.
Actividade 3

pesqueira e dos recursos.

Gestão sustentável dos recursos
pesqueiros: modelos de gestão.
Actividade 2

e da informação.

Gestão do conhecimento

Criaç
Criação de observató
observatórios da pesca artesanal.
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políticas europeias,
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o sector pesqueiro.

Actividade 5
Integraç
Integração da informaç
informação.
ão.

Actividade 1. Objectivos

Actividade 2. Objectivos

Actividade 3. Objectivos

Melhorar a informaç
informação relativa à
actividade pesqueira artesanal,
mediante a identificaç
identificação da
informaç
informação existente, do
desenvolvimento de novas
metodologias, assim como do
desenvolvimento de ferramentas
de armazenamento e de aná
análise
da informaç
informação.

Desenvolver e/ou aplicar modelos
transnacionais para uma gestão
sustentá
sustentável das pescarias
artesanais do Arco Atlântico,
capazes de integrar e
interrelacionar uma sé
série de
indicadores (de regulaç
regulação,
econó
económicos, sociais, tecnoló
tecnológicos
e bioló
biológicos).

Fortalecer a base econó
económica e
social das comunidades
pesqueiras do Arco Atlântico,
identificando eixos de
diversificaç
diversificação das suas
actividades e reorientar as suas
capacidades para actividades
alternativas e/ou
complementares à pesca.

Actividade 4. Objectivos

Actividade 5. Objectivos

Identificar os mecanismos que
permitem adicionar valor aos
produtos da pesca e definir quais
são os limites de actuaç
actuação tendo
em consideraç
consideração a oferta e
procurar desses produtos.

Melhorar a gestão das pescarias
(principalmente artesanais)
atravé
através do desenvolvimento de
estraté
estratégias que visem, ao mesmo
tempo, aumentar a selectividade
das artes de pesca e diminuir as
rejeiç
rejeições ao mar.
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Investindo no nosso futuro comú
comúm.

