Segundo o Living Planet Index marinho (WWF, Relatório
Planeta Vivo 2014), é possível observar um declínio de
39% entre 1970 e 2010 (Figura 1) dos ecossistemas
marinhos e das populações de espécies marinhas. Estes
estão sujeitos a múltiplas pressões como a pesca, a
poluição, a indústria ou actividades recreativas, a
construção e actividade naval, exploração de minério, o
escoamento agrícola, a introdução de espécies exóticas e,
não menos importante, as alterações climáticas e a
acidificação dos oceanos. O impacto combinado dessas
pressões tem implicações significativas para a segurança
alimentar e meios de subsistência das comunidades costeiras.

Figura 1 – Living Planet Index marinho entre 1970 e 2010. A branco o LPI e a azul os intervalos
de confiança. Fonte: WWF, Relatório Planeta Vivo (2014).

Em termos de componentes, no ano de
2010, verificou-se que o carbono foi o
componente com mais contribuiu para a
pegada ecológica nacional, seguido dos
bancos de pesca e das terras cultiváveis. A
importância
da
pesca na pegada
ecológica nacional
poderá
estar
relacionada com o
facto de ser uma
actividade
extractiva
muito
importante, que por muito que se procure que seja
sustentável terá sempre um impacto importante nos
ecossistemas, e por os portugueses serem grandes
consumidores de produtos da pesca, não só a nível europeu
(1º) como mundial (3º).

A gestão dos recursos naturais baseada na comunidade - dando a estas o controle
sobre a tomada de decisão sobre os ecossistemas e recursos naturais, como água,
florestas, terras comunais, áreas protegidas e da pesca - é um modelo de sucesso
para melhorar os meios de subsistência rurais e de segurança (WWF, 2014).
Neste sentido, pode considerar-se a co-gestão como:

Sainz-Trapaga (2012) defende a implementação da co-gestão nas pescas porque,
entre outras particularidades, permite assumir a responsabilidade da gestão da
pesca, fazendo com que os pescadores e outras partes interessadas acolham
positivamente a mudança e acreditem que uma
pesca sustentável e rentável é possível. Desta
forma, articula a concepção das medidas de
gestão, acompanhamento e controlo, e
incentiva o cumprimento das regras dando
visibilidade à participação nos processos de
tomada de decisão. García Allut et al. (2013)
acrescenta ainda que a co-gestão pode ser uma
ferramenta fundamental para a abertura do
diálogo e da colaboração entre o Estado e o
sector
da
pesca,
incentivando
a
responsabilidade partilhada e melhorando o
respeito e aceitação das regras do sector das
pescas. Os organismos de co-gestão permitem
uma gestão mais flexível, adaptável e eficiente
(García Allut et al., 2013) de um meio em
constante mudança que é afectado por muitas
variáveis (por exemplo, o clima) que não são de
todo controláveis pelo ser humano.

A co-gestão tem sido promovida pela
WWF (2011) como forma de
incentivar a participação de um grupo
diverso de partes interessadas na
construção de iniciativas que
contribuam para a gestão sustentável
das pescarias (Figura 2).
Figura 2 - Exemplo do funcionamento de um
Comité de co-gestão.

A zona costeira da área de estudo
(Figura 3) abrange o eixo PenicheNazaré localizando-se na faixa
costeira ocidental de Portugal
continental fazendo parte da região
Oeste e abrangendo uma área de
cerca de 2500 Km2. Esta área inclui
(de Sul para Norte), os concelhos de
Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha,
Alcobaça e Nazaré, onde vivem
cerca de 400 000 habitantes.
O eixo Peniche-Nazaré apresenta
importantes
e
variadas
características
ambientais
que
incluem a zona da costa rochosa e
arenosa, a lagoa de Óbidos, o
arquipélago
das
Berlengas,
a
plataforma continental, o canhão da
Nazaré, a coluna de água e o
sedimento da plataforma continental,
sendo que toda esta zona é
caracterizada por ter fortes ventos e
ondulação e, uma corrente marítima
predominante dos quadrantes norte e
noroeste (Henriques, 2010).

Figura 3 - Mapa da parte do distrito de Leiria
onde se insere o eixo Peniche-Nazaré. Fonte:
Adaptado do Site da Rádio Cister.

As caraterísticas da frota pesqueira do eixo Peniche-Nazaré estão resumidas na Tabela I
Tabela I – Resumo das caraterísticas da frota pesqueira do eixo Peniche-Nazaré.
Cerco

Polivalente
Local e costeira com
licenças para várias artes
de pesca
- Algumas espécies
deixaram de ser
exploradas (lagosta,
chaputa)
- Medidas de gestão para
a apanha do percebe das
berlengas

Arrasto
Costeiro de peixe e
bivalves

Tipologia

Traineiras

Estado dos
recursos

- Perda da certificação da
sardinha
- Paragem desde 19
setembro até ao fim de
2014

Principais
partes
interessadas

- OP Centro (local)
- ANOPCerco (nacional)

- CAPA

- ADAPI

- Na Nazaré existem cerca
de 15 embarcações que
pescam ao candil

- Na Nazaré, cerca de 1/3
de pescadores não
pertencem a associação
- Na Lagoa de Óbidos há
uma comunidade de
apanha de bivalves
- Os pescadores do Baleal
são os únicos com licença
para apanhada do
Percebe das Berlengas

- Os outros pescadores
não aprovam esta arte de
pesca, culpando-a do mau
estado dos recursos

Comentários

A WWF tem vindo a praticar a abordagem inovadora da co-gestão em algumas
áreas geográficas do globo, nomeadamente em Espanha, um caso próximo da
realidade nacional que tem sido apontado como um caso de sucesso para todas
as partes envolvidas no processo.
No eixo Peniche Nazaré, e apesar da natureza diferente de cada caso de estudo, a
WWF agrupou os cenários que identificou para um processo de co-gestão,
segundo a sua tipologia (Artes de Pesca, Espécie e Área Geográfica), o que nos
ajuda a ter um fio condutor, facilitando a explicação de cada caso de estudo e
realçando a lógica que está por trás de cada um:

O processo de secagem de
peixe é algo tradicional e
característico
da
Nazaré
(Figura 4). Assim, tanto as
mulheres que os vendem Figura 4 - Peixe seco na Nazaré. Venda do peixe seco nas
como as estruturas de praias da Nazaré (foto superior-esquerda). Fonte: Site
Cister. Processo de secagem no areal da praia (foto
secagem espalhadas pelo areal superior-direito). Fonte: Site Tou a Ver.Espécies variadas
fazem parte da dinâmica local.
secas (foto inferio-esquerda). Fonte: Site Tou a Ver.
Carapau
como principal espécie que é seca (foto inferiorDesta forma, está a ser
direita). Fonte: Site Colour Box.
iniciado um processo de
certificação Denominação de Origem Protegida (DOP) liderado pela Cooperativa
dos Armadores de Pesca Artesanal (CAPA) e Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar (ESTM) que pretende uniformizar o processo, bem como criar
condições de higiene que possibilitem a valorização deste produto regional.
Segundo o que nos foi relatado nas
entrevistas, o peixe seco é na sua
maioria
carapau
(Trachurus
trachurus,
Linnaeus,
1758)
capturado com uma traineira do
cerco muito pequeno (chamada
Candil - Figura 5) em zonas que
atingem grandes profundidades
junto à costa devido ao Canhão
submarino da Nazaré.
Figura 5 - Pesca do candil na Nazaré. Fonte: Site da
Câmara Municipal da Nazaré.

Uma co-gestão adequada para esta pescaria irá agregar valor à certificação destes
produtos. No entanto, a viabilidade deste caso de estudo para a co-gestão está
dependente dos dados sobre a frota que captura as espécies que são secas bem
como da avaliação dos elementos que possam melhorar a pescaria.

Durante as entrevistas foi mencionada a
apanha do Percebe (Pollicipes pollicipes,
Gmelin, 1789) (Figura 6) na Reserva Natural
das Berlengas, apenas às terças, quartas e
quintas-feiras (desde que não seja feriado) e
com excepção dos meses de Agosto e Setembro.

Figura 6 - Percebe. Fonte: Blogue
Peniche Cultural.

Para além disso, falaram-nos também de vários estudos desenvolvidos pela
ESTM sobre esta espécie, uns que abordariam as questões relacionadas com a
exploração com propostas de medidas de gestão e outros mais focados na
identificação bioquímica do que nos disseram ser “o melhor percebe nacional”
para possível processo de certificação (possivelmente um DOP).
Este caso de estudo parece-nos ter bastante viabilidade. No entanto, é necessário
perceber se o número de pescadores envolvidos realmente (sabe-se que as
licenças são 40) justifica um processo de co-gestão, bem como, conhecer em
maior profundidade os estudos desenvolvidos pela ESTM, bem como as
aplicações que daí têm resultado. Outra questão importante é actividade decorrer
numa Área Marinha Protegida (AMP), o que sendo uma vantagem à partida pode
trazer desvantagens por ser o local que tem mais conflitos assinalados e mais
instituições com jurisdição e que, neste tipo de processo podem ser difíceis de
lidar e gerir.

De acordo com as nossas
entrevistas, a pescaria da Lagosta
(Palinurus elephas, Fabricius,
1787) (Figura 7) era muito rentável
e importante até que esta espécie foi
dizimada por “pescadores de fora”.
No entanto, a lagosta é uma das
espécies desembarcada com maior
Figura 7 - Lagosta. Fonte: Site MasMar.
importância em termos de valor,
tanto para a Nazaré como para Peniche. Há aqui alguma incongruência que só
será possível resolver ao perceber se a lagosta que é desembarcada foi
efectivamente pescada na zona.
Para além disso e, segundo foi possível apurar, o elevado valor económico desta
espécie leva a que tradicionalmente seja uma das pescarias que mais alimenta o
mercado paralelo a nível nacional, sendo que há uma grande lacuna em termos
de dados biológicos para a sua gestão sustentada. Deste modo, um processo de
co-gestão nesta pescaria pode fortalecer a actividade (através do acréscimo de
valor da espécie), providenciar a continuidade, monitorização e gestão

sustentável através da recolha de dados científicos para avaliação, bem como
potenciar o envolvimento dos pescadores.
Uma das vantagens deste caso de estudo é estar centrado numa só espécie. Sem
dúvida que esta poderá ser uma vantagem porque pode elevar as probabilidades
de sucesso numa perspectiva de starting point, não sendo no entanto decisiva na
análise de viabilidade de caso de estudos para co-gestão.

Durante as entrevistas que foram efectuadas
para o projecto foi referido que existe um
grupo
de
pescadores
profissionais
(normalmente jovens) que partem do Porto de
Peniche em embarcações de pequenas
dimensões e que se dirigem sozinhos (ou só
cim mais um companheiro) para a Ilha das
Berlengas com o intuito de pescar douradas
(Sparus aurata) e robalos (Dicentrarchus
labrax).
Figura 8 - Exemplo de pescaria de

Robalo (Dicentrarchus labrax) na
As informações que nos foram dadas vão no
Ilha das Berlenga. Fonte: Site Big
sentido de os exemplares capturados
Game.
atingirem grandes dimensões (Figura 8) e que,
dado o seu elevado valor económico, são muitas vezes vendidos directamente a
restaurantes.

Dado que esta pescaria está a ser desenvolvida numa área protegida de alto valor
ecológico sem qualquer controlo ou regulamentação especifica. Desta forma,
seria muito favorável para a sustentabilidade destes recursos que fosse possível
identificar estes pescadores e envolvê-los na construção de medidas de gestão de
forma a manter a actividade.

A pesca da Raia Curva (Raja undulata)
(Figura 9) está proibida em Portugal por
regulamentação europeia uma vez que é
considerada uma espécie vulnerável. Desta
forma, o International Council for the
Figura 9- Imagem da Raia Curva
Exploitation of the Sea (ICES) recomenda que (Raja undulata). Fonte: Ictio Term.
não deve haver pesca dirigida a esta espécie e devem ser tomadas medidas para
reduzir as capturas acessórias apesar do tamanho do stock e da pressão da pesca
serem desconhecidos.
Durante as entrevistas efectuadas no âmbito deste projecto foi referido que não
existe informação ou evidência de declínio na população desta espécie e que não

houve nenhuma avaliação do impacto socioeconómico deste regulamento. Assim,
a CAPA e o IPMA resolveram unir esforços para recolher dados que melhor
caraterizassem a população de R. undulata existente no eixo Peniche-Nazaré.
Dado o envolvimento e interesse tanto de pescadores como cientistas e havendo
dados que permitam conhecer a população local, considera-se que a co-gestão
pode ser uma medida muito eficaz na criação e cumprimento de regras que
visassem a exploração do recurso assegurando a sua sustentabilidade a longo
prazo. Para isto, é muito importante que a viabilidade de base científica de reabrir
a pesca sem arriscar a sua sustentabilidade seja cuidadosamente verificada.

A Lagoa de Óbidos é uma área geográfica bem
delimitada (Figura 10) com características
ecológicas muito próprias, tal como ser uma
maternidade importante (Figura 10) para as
espécies marinhas das zonas adjacentes. Para
além disso, apresenta um número de
licenciamentos para uma pesca variada e

Figura 10 - Fotografia aérea da
Lagoa de Óbidos. Fonte: Blogue
Gonzas.

considerável, o que pressupõe
uma actividade pesqueira activa.
Para além disso, não são
conhecidos planos de gestão para
a zona. Desta forma, parece ser
um caso de estudo com
potencialidade para um processo
de co-gestão.
No entanto, não foi possível obter
até ao momento informação, quer
através de pesquisa quer através
de entrevistas, que ajudasse a
compreender melhor este possível
caso de estudo, pelo que ainda
existem muitas dúvidas e lacunas
de conhecimento por resolver.

Figura 11 - Principais espécies da Lagoa de Óbidos.
Fonte: Site de Santa Maria - Óbidos.

A identificação de stakeholders, bem como de conflitos e
oportunidades/potencialidades são uma fase crucial no início da construção
de qualquer processo participativo. Num processo de co-gestão tenta-se
responder a duas questões centrais: “O que gerir? E com quem gerir?”.
Desta forma, obtêm-se casos de estudos potenciais que durante o processo de cogestão, irão servir de base para o desenvolvimento do processo participativo,
sendo discutidos, analisados e eventualmente legitimados ou até recusados,
visando uma proposta que seja reconhecida por todos os envolvidos.
Uma vez que a co-gestão é tida como uma peça-chave na gestão sustentável
das pescas, esta tem que assentar na consciência ambiental dos seus
intervenientes. Assim, apesar de ser aceite a importância que o factor económico
tem na tomada de decisão da actividade pesqueira (seja de gestão, politica ou nas
operações de pesca) é necessário procurá-la nos vários stakeholders, potenciá-la
e fazer com que sirva de base não só na gestão do presente como na elaboração
de estratégias futuras. Para além disso, é importante fazer com que todos os
stakeholders sintam esta preocupação como sua e da sua actividade, tornando-a
algo palpável, real e aplicável. No etanto, é importante referir que em casos de
pesca de susbsistência há uma consciência ambiental quase inexistente
devido à necessidade urgente de responder a necessidades básicas como o comer
e ganhar algum dinheiro para sobreviver.
Apesar de ser uma preocupação comum em reuniões realizadas com o sector das
pescas, é necessário ter em conta que o seu ambiente deve ser informal com
uma abordagem muito pragmática, com o intuito de dar resposta às queixas
existentes que estejam relacionadas com os temas em debate.
Para além disso, é crucial não esquecer a importância do sentimento de
representatividade na construção de um discurso colectivo. Com um
nível de representatividade elevado, poderá ser possível construir o processo de
co-gestão apenas com representantes mas para isso é necessário trabalhar antes
com os pescadores em grupo de forma a perceber se estes reflectem realmente o
colectivo de uma forma real.
Na maior parte dos processos públicos existem várias questões que muitas vezes
não são debatidas às claras com todos os interessados, levando a que exista
desinteresse, existência de conflitos e a construção de mitos. Desta forma, a
transparência do processo de co-gestão tanto em termos processuais como em
termos de regras ou decisões tem que existir e ser devidamente trabalhada e
divulgada entre os interessados.
A credibilidade de todo o processo não se prende apenas com a sua transparência
mas também com a correcta aplicação de dados científicos. Assim, é
importante ouvir o sector e aplicar a informação recebida mas também confirmála com estudos científicos. Desta forma, durante a construção do processo de co-

gestão deve haver a definição de regras conjuntas que sejam apropriadas
e aceites por todos e que mostrem uma corroboração científica. A situação
ideal num processo deste género será o desenvolvimento de trabalho em terra
com os stakeholders e o desenvolvimento de trabalho no mar com a recolha de
informação considerada necessária para a tomada de decisão. Acrescenta-se
ainda que este trabalho científico só terá a ganhar se for desenvolvida em parceria
com os pescadores que conhecem a actividade, bem como os seus problemas e
particularidades, melhor que ninguém. Daqui resultará uma colaboração,
essencial para este processo, entre os pescadores e os cientista e onde poderá
haver espaço, entre outras coisas, para a integração do seu conhecimento.
Após a definição de regras, é necessário definir como é que essas regras
serão monitorizadas / fiscalizadas e qual a melhor maneira de penalizar
todos os que não cumprirem as regras estabelecidas em conjunto.
Em todos os caso de estudos seria necessário apostar na identificação de
lideranças locais que muitas vezes funcionam informalmente. Assim, após a
sua identificação é muito importante trazê-las para o processo e envolvê-las de
uma forma activa para que outros pescadores também o façam. Para além de
vantagens para o processo, esta medida visa trazer benefícios óbvios em termos
de empowerment da comunidade.

