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CO-GESTÃO COMO SOLUÇÃO?
Co-gestão é…
“(…) um termo que geralmente se refere a
um conjunto de acordos com diferentes
graus de partilha de poder, permitindo a
tomada de decisão conjunta do governo e
dos utilizadores sobre um conjunto de
recursos ou uma área”
(Gutierrez, s/data)

EXEMPLOS EUROPEUS
Pescaria da
Enguia de Areia

Mar de Lira

Pescaria da
Gamba Vermelha

Áreas
Marinhas
Protegidas
no
Mediterrâneo

UNIDADES DE GESTÃO E CASOS DE ESTUDO
PARA UM PROCESSO DE CO-GESTÃO
- TIPOLOGIA 1 – ARTES DE PESCA
• Caso de estudo 1 - MELHORIA DA PESCARIA DO PEIXE PARA SECAR DA
NAZARÉ
- TIPOLOGIA 2 – ESPÉCIE
• Caso de estudo 2 - APANHA DO PERCEBE
DAS BERLENGAS
• Caso de estudo 3 - PESCA DA LAGOSTA
• Caso de estudo 4 – PESCA DA DOURADA
E DO ROBALO
• NA ILHA DAS BERLENGAS
• Caso de estudo 5 – PESCA DA RAIA CURVA
- TIPOLOGIA 3 – ÁREA GEOGRÁFICA
• Caso de estudo 6 - LAGOA DE ÓBIDOS

Caso de estudo 1 - MELHORIA DA PESCARIA DO
PEIXE PARA SECAR DA NAZARÉ
• Tradicional e característico da
Nazaré, faz parte da dinâmica
local
• Carapau capturado com Candil
em zonas que atingem grandes
profundidades junto à costa
• Processo de certificação DOP
pela CAPA e ESTM:
•
•
•

Uniformização do
processamento
Melhoria das condições de
higiene
Valorização de produto regional

Co-gestão:
• agregar valor
ambiental à
certificação deste
produto

O que falta?
- dados sobre a frota
e espécies
capturadas
- avaliação dos
elementos que
possam melhorar a
pescaria

Caso de estudo 2
APANHA DO PERCEBE DAS BERLENGAS
• Pescadores do Baleal apanham o
Percebe das Berlengas
• Existem vários estudos da ESTM

– propostas de medidas de gestão
– identificação bioquímica para
certificação DOP

Co-gestão:
• Valor comercial
elevado
• Espécie com
medidas de gestão
em AMP
O que falta?
- Nº exacto de
pescadores
- Aplicações de
estudos ESTM

Caso de estudo 3
PESCA DA LAGOSTA
• Desapareceu porque foi pescada por
“pescadores de fora”
• Espécies mais desembarcada em valor
em Peniche-Nazaré
• Elevado valor comercial
• Mercado paralelo
Co-gestão:
• fortalecer a actividade
• providenciar a
continuidade
• monitorização e gestão
sustentável
• envolvimento dos
pescadores para
legalização

O que falta?
- dados biológicos para
a sua gestão avaliação
dos elementos que
possam melhorar a
pescaria

Caso de estudo 4 - PESCA DA DOURADA E DO
ROBALO DAS BERLENGAS
• Pescadores profissionais em pequenas
embarcações para pescar douradas e
robalos nas Berlengas
• Exemplares capturados de grandes
dimensões vendidos no mercado
paralelo
• Pescaria sem monitorização em AMP
Co-gestão:
• Regulamentar pescaria
• Envolvimento dos
pescadores
• Construção de medidas
de gestão em conjunto
O que falta?
- Identificar pescadores
envolvidos

Caso de estudo 5
PESCA DA RAIA CURVA
• Pesca proibida em Portugal por
regulamentação europeia por ser
espécie vulnerável.
• ICES recomenda que não exista pesca
dirigida e medidas para redução de
capturas acessórias
• Não se conhece tamanho do stock nem
pressão da pesca
• Projecto CAPA e IPMA para
conhecimento de população local
Co-gestão:
• Construção de medidas
em conjunto
• Cumprimento de
medidas
• Envolvimento de
pescadores e cientistas

O que falta?
- dados biológicos
sobre distribuição
espacial da espécie
- assegurar viabilidade
de base científica
para reabrir a pesca

Caso de estudo 6
LAGOA DE ÓBIDOS
• Área geográfica bem delimitada com
características ecológicas muito
próprias, como maternidade importante
• Licenças de pesca variada e
considerável
Co-gestão:
• Zona com grande importância
ecológica sem medidas de
gestão
• Envolvimento de comunidade
piscatória
O que falta?
- dados sobre a frota
e espécies
capturadas
- avaliação dos
elementos que
possam melhorar as
pescarias

Caso de estudo
?????

?
Co-gestão:
• ?

O que falta?
• ?

METODOLOGIA
Casos de Estudo Participativos

O que gerir?
Com quem gerir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação de stakeholders
Identificação de lideranças locais
Identificação de conflitos e oportunidades/potencialidades
Transparência
Representatividade na construção de um discurso colectivo
Ambiente informal com abordagem pragmática
Sustentabilidade e consciência ambiental como base de trabalho
Base cientifica assegurando sua correcta aplicação
Proposta que seja reconhecida por todos os envolvidos.
Definição de regras conjuntas que sejam apropriadas e aceites por todos
Definição de planos de monitorização / fiscalização

Na perspectiva da WWF, uma verdadeira
aproximação bottom-up da co-gestão
entende-se como um processo e não como
um fim.
Desta forma, a fase preparatória de
envolvimento das partes interessadas e de
discussão de possíveis casos de estudos para
co-gestão será desenvolvida com todos
fazendo escolhas que nos levem nesse
sentido. E o sentido é uma pesca sustentável
e rentável.
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