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Lisboa, 4 de julho de 2016 

 

ONGA Portuguesas organizaram seminário dedicado à 
sustentabilidade da pequena pesca 

 

Decorreu nos dias 29 e 30 de junho em Sesimbra, o Seminário “A Pequena Pesca: 

potencial para a sustentabilidade”, que juntou mais de 150 participantes de diferentes partes 

interessadas para discutir a sustentabilidade da pequena pesca e as possibilidades que 

existem nos novos fundos comunitários para a por em prática, a nível ambiental, social e 

económico. 

O evento foi organizado pela PONG-Pesca (Plataforma de Organizações Não 

Governamentais portuguesas sobre a pesca), plataforma da qual fazem parte oito ONG de 

ambiente a trabalhar em Portugal
i
, e contou com a coorganização da Câmara Municipal de 

Sesimbra e da Mútua dos Pescadores. Foram ainda parceiros do evento a Docapesca – Portos 

e Lotas, SA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Rede Europeia das Zonas 

de Pesca (FARNET) e a Low Impact Fishers of Europe (LIFE). 

“A pequena pesca foi desde o início uma das principais preocupações da PONG-Pesca, 

pois para além de ser muito representativa da realidade da pesca nacional, possui um enorme 

potencial de sustentabilidade, tanto a nível ambiental, como económico e social. Num momento 

em que o novo Programa Operacional para o Mar – PO Mar 2020 – está a ser lançado, 

quisemos organizar um evento que permitisse informar todas as partes interessadas das 

oportunidades de financiamento disponíveis e iniciar o desenvolvimento de ideias e 

candidaturas”, disse Gonçalo Carvalho, coordenador da PONG-Pesca. 

Foram abordados de forma detalhada e efetiva vários temas importantes, como a 

comercialização e valorização dos produtos da pesca, a diversificação de atividades, a 

colaboração de pescadores e cientistas na investigação ligada à pequena pesca, o 

associativismo e a higiene e segurança no trabalho. 

Participaram nos dois dias de trabalhos mais de 150 pessoas, de vários grupos 

interessados na pequena pesca e na conservação do meio marinho, desde os pescadores e os 

seus representantes, responsáveis pela tutela, investigadores, empresários, autarcas, 

gabinetes de ação local, entre outros. 

Os objetivos principais do evento foram: i) Apresentar casos de sucesso nacionais e 

internacionais em diversas áreas, tais como projetos de valorização e inovação dos produtos 

da pesca, diversificação de atividades e parcerias entre pescadores e cientistas, entre outros; 

ii) Dar a conhecer o Fundo Europeu dos Assuntos Marinhos e das Pescas, PO Mar 2020 e 

outras ferramentas de financiamento, sobretudo no que toca às rubricas dedicados e 

disponíveis à pequena pesca e iii) Identificar e analisar os principais desafios de gestão 
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sustentável da pequena pesca, delinear projetos passíveis de financiamento e contribuir para a 

criação de sinergias e parcerias entre os stakeholders da pequena pesca. 

Durante o seminário os participantes foram convidados a identificar os principais 

desafios relativos ao futuro da Pequena Pesca em Portugal, tendo sido selecionados os 

seguintes: i) Sustentabilidade dos recursos; ii) Sustentabilidade social das comunidades 

piscatórias; iii) Valorização; iv) Desburocratização e legislação adequada; v) Monitorização e 

recolha de dados; vi) Ordenamento do espaço marítimo; vii) Contribuição dos Grupos de Ação 

Local Pesca (GAL-Pesca); e viii) Quotas pesqueiras. No último painel foram criados grupos de 

trabalho que tiveram como objetivo discutir e gerar ideias para lidar com cada um dos principais 

desafios. A PONG-Pesca pretende agora dar continuidade a estes grupos, num formato ainda a 

definir. 

“Para a PONG-Pesca, constituída por organizações de conservação do meio ambiente, a 

prioridade será sempre a sustentabilidade ambiental, pois para nós se essa não estiver 

garantida, nunca será possível assegurar a sustentabilidade económica e a social. A Política 

Comum de Pesca atualmente em vigor tem metas ambientais ambiciosas, e estamos certos 

que a pequena pesca pode claramente ajudar a atingi-las.”, disse Gonçalo Carvalho na 

abertura do Seminário. 

“No entanto, temos consciência que há grande necessidade de trabalhar efetivamente 

todos os pilares da sustentabilidade, pois se forem superadas determinadas questões 

económicas e sociais, mais facilmente será possível avançar em termos de conservação dos 

ecossistemas e das espécies. E portanto, por termos convicções mas também uma grande 

capacidade de diálogo e de cooperação, sabemos que podemos ser um ator construtivo nas 

discussões e na gestão da pesca em Portugal. Assim, esperamos que com este seminário mais 

uma vez provar que a PONG-Pesca não quer apenas alertar para os problemas da pesca, mas 

também participar na sua resolução, em colaboração com os restantes intervenientes no 

sector.”, completou o mesmo responsável. 

 

PONG-Pesca 

Gonçalo Carvalho | +351 936 257 281 | pong.pesca@gmail.com 

http://pongpesca.wordpress.com/ 

 

                                                           
i
A PONG-Pesca é constituída pela Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos 

Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Liga 

para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), Associação Nacional de 

Conservação da Natureza (Quercus), Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e WWF Portugal – World Wildlife Fund for Nature. 
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