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A 1.ª reunião do projecto da WWF ‘Co-Pesca’, que decorreu no passado dia 11 de 

fevereiro na ESTM em Peniche, teve dois principais objectivos: por um lado apresentar 

o projecto e outros casos de co-gestão, e por outro dar oportunidade aos stakeholders 

presentes de contribuir com mais informação e conhecimento para os casos de estudo 

previamente identificados no eixo Peniche-Nazaré. Desta forma, pretendeu-se não só 

recolher informação como envolver os stakeholders em possíveis processos de co-

gestão, verificando assim o seu nível de conhecimento, compromisso, interesse e 

influência. 

Esta reunião teve a presença de 32 participantes representantes de variadas 

instituições. Os trabalhos deram início com uma apresentação do trabalho da WWF em 

Portugal pela Ângela Morgado, bem como as boas vindas da parte da ESTM com o sub-

director, Sérgio Leandro. De seguida, o projecto foi apresentado sumariamente por Rita 

Sá da WWF Portugal com referência aos 6 casos de estudo previamente identificados, 

onde foi pedido aos presentes que escolhessem 2 destes para trabalharem 

posteriormente. O caso de sucesso da co-gestão da pesca de enguia de areia na 

Catalunha foi apresentado por Mauricio Pulido, representante desta pescaria, sendo 

este reforçado de seguida por José Luis Ríos da WWF Espanha, com outros casos de co-

gestão de pescarias espanholas acompanhadas pela WWF. 

A 2.ª parte da reunião decorreu com os trabalhos dos participantes sobre os casos de 

estudos previamente identificados no eixo Peniche-Nazaré. Cada caso de estudo tinha 

uma mesa com um respectivo facilitador e relator, acrescentando-se ainda uma mesa 

para sugestões de casos de estudo que não tivessem sido identificados. Os participantes 

foram convidados a escolherem uma mesa para trabalharem durante 20min na análise 

do caso de estudo e dos pilares de co-gestão respectivos, bem como o seu auto-

posicionamento em termos de influência e interesse. Inquiriu-se ainda qual a melhor 

forma de se realizar a comunicação do projecto. De seguida, os presentes mudaram de 

mesa/caso de estudo onde estiveram mais 20min. Cada relator fez um pequeno resumo 

dos trabalhos efectuados e a sessão foi encerrada com a presença dos Presidentes das 

Câmaras Municipais da Nazaré e Peniche, Walter Chicharro e António Correia, 

respectivamente. 

Prevê-se que os trabalhos continuem a ser desenvolvidos com os casos de estudos que 

apresentem resultados consistentes para a continuação de um processo de co-gestão 

com o envolvimento dos stakeholders identificados. 

O relatório desta reunião irá ser disponibilizado pelos meios escolhidos pelos vários 

participantes. 

Agradecemos a participação e o envolvimento de todos e contamos poder contar com 

a vossa presença em breve! Queremos também agradecer à ESTM pela cedência do 

espaço, bem como por toda a disponibilidade em apoiar a nossa iniciativa. Agradecemos 

ainda ao Fábio Fernandes, ao Hugo Morais, ao José Louçadas, à Lénia Rato e à Luana 

Almeida pela disponibilidade em apoiar e ajudar como relatores na nossa iniciativa. 



 
 

 

 

17h30  

BOAS-VINDAS AOS PARTICIPANTES 

 Ângela Morgado, WWF em Portugal 

 Sérgio Leandro, Sub-Director da ESTM 

17H45 

PROJECTO CO-PESCA 

Apresentação, enquadramento e casos de estudo identificados 

 Rita Sá, WWF em Portugal 

18h15  

EXEMPLOS DE CO-GESTÃO DAS PESCAS EM ESPANHA 

Apresentação das pescarias, vantagens da co-gestão e questões 

referentes à sua implementação 

 Susana Sainz-Trapaga, WWF Mediterrâneo 

 Mauricio Pulido, Representante da pesca da Enguia de areia 

18h45 DEBATE 

19h00 

GRUPOS DE TRABALHO 

• Análise de casos de estudo para co-gestão 

• Comunicação participativa 

20h00 

FECHO DOS TRABALHOS           

 António Correia, Presidente da Câmara Municipal de Peniche  

 Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal da Nazaré  

 

As apresentações da Ângela Morgado, WWF MedPO – Portugal, da Rita Sá, WWF MedPO 

– Portugal e do Mauricio Pulido, Representante da pesca da Enguia de areia estarão 

disponíveis no site da WWF Portugal. 



 
 

 

 

 



 
 

 

De seguida, são apresentados os resultados dos trabalhos efectuados por Caso de 

estudo, assim como as respostas que os presentes deram em relação ao que consideram 

ser uma Comunicação participativa para este projecto. 

 

Assentar a obtenção de matéria-prima na pesca artesanal com artes selectivas  
(ex: candil) 

 Abundância de carapau 

 Produto diferenciador a nível 
nacional 

 Influência do Canhão da Nazaré 

 Turismo cultural, de consumo, 
ecoturismo (apoia a Pesca 
artesanal), etnografia e 
etnoarqueologia 

 Economia local 

 Novas formas de confecionar o 
produto (através de colaborações 
com a Escola Profissional da Nazaré)

 Informação ao consumidor 
insuficiente 

 Falta de apoio à pesca artesanal 

 Falta de mão-de-obra 

 Envelhecimento do sector (pesca) 

 Ausência de uma infra-estrututra 
dotada de condições para o 
manuseamento de peixe, 
mantendo a tradição e o local  

 Desenvolvimento de uma marca 

 Selo de produto sustentável e 
artisanal 

 Valorização de produto 

 Informação ao consumidor (painéis 
informativos no ponto de venda) 

 Promover o consumo deste produto 
(através de festivais gastronómicos, 
workshops de culinária, incentivar os 
restaurantes a comercializar o 
produto) 

 Consciencialização do público em 
geral para a importância das artes 
artesanais

 Alterações nos stocks de carapau 

 Envelhecimento do sector (recursos 
humanos envolvidos na 
transformação do peixe) 

 Alteração do modo de 
manuseamento do peixe, como 
património cultural singula em 
Portugal

Caso pertinente para a região Oeste

 



 
 

 

Controlar a origem da matéria-prima

 Existe pesca tradicional na Nazaré 

 Know-how 

 Interesse por parte da autarquia 

 Falta de intesse por parte dos 
pescadores em manter as práticas 
artesanais 

 Envelhecimento da população de 
pescadores 

 Aumento do valor do produto e para 
pescadores 

 Aproveitar o reconhecimento do surg 
para potenciar aumentos de 
rendimentos 

 Turismo gastronómico 

 DOP 

 Possibilidade de cometer fraude em 
relação à origem do pescado 

 O envelhecimento da população de 
pescadores poderá levar à extinção 
da utilização a arte (candil) 

 Desvalorização do produto local por 
concorrência com outras 
localidades que sequem peixe 

 

± 
+ AAPN (Associação de 

Armadores e Pescadores da 
Nazaré) – associados do cerco 
e do candil 

- Pescadores das artes menos 

selectivas (arrasto) 

 
IPMA 
DGRM 

 
FOR-MAR 
CMN 
ACISN 
Grupos Etnográficos 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 



 
 

 

 



 
 

 

 

Implementação do Plano de Co-gestão do Percebe

 Instituições receptivas

 Estudos

 Regulamentação 

 Diálogo com pescadores 

 Licenças estáveis 

 Área bem delimitada

 Ausência de pesca desportiva

 Porto de Peniche (local de 
agregação)

 Recurso valioso

 Pioria do recurso

 Pescadores queixam-se da 
fiscalização

 Desvalorização do recurso

 Falta ou baixas penalizações

 Venda directa (não é necessário 
venda em lota)

 Co-gestão 

 Pescadores a favor 

 Bom entendimento 

 Furtivismo 

 Falta de entendimento dos próprios 
pescadores (dentro da própria 
associação) 

 Falta de um “motor” que dê o 1º 
passo 

 Falta de um enquadramento legal 
que permita a co-gestão 

 

Implementação do Plano de Co-gestão do Percebe da Berlenga

 Recurso valioso

 Fácilgerir

 Dos sitios mais controlados

 Períodos de apanha bem 
regulamentados 

 Falta de fiscalização (favor da co-
gestão)

 Falta de mobilização dos 
pescadores

 Falta de motivação

 Falta de um “motor”

 Modelo já existente na Galiza 
(divulgar o modelo) 

 

 

 



 
 

 

 
Associação de Mariscadores 
da Berlenga 

 
Universidade de Évora 
ESTM 

 
DGRM 
ICNF 
Capitanias 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 

NOTA: “Quem dá o primeiro passo?” 

 

 



 
 

 

Caracterização específica do recurso pesqueiro.

 Alto valor económico

 Alto valor histórico

 Legislação existente

 Desenvolvimento do stock, da 
actividade (agentes promotores, 
origem, artes)

 Fiscalização (falta de)

 Mercado ilegal e paralelo

 Intervenção científica na avaliação do 
recurso 

 Existência da reserva natural 

 Falta de associados de pescadores 
de lagosta

 Falta de transparência

 

Maior ênfase na pescaria, articulando vários órgãos.

 Valor económico

 Sedentarismo (permitem melhor 
gestão)

 Já existe legislação (TMC, malhagem 
do tresmalho)

 Falta de dados de pesca, stock e 
biológicos

 Métodos de pesca não adequados

 Mercado paralelo

 Pouca capacidade de agir 
colectivamente

 Capacitação dos pescadores e 
intervenientes directos 

 Desenvolvimento regional, turismo 

 Gestão espacial e social (co-
responsabilização dos pescadores) 

 Falta de interesse na mudança

 Sobrepesca

 Conflito espacial

 Conflito e quebra com todo o 
mercado informal e real

 



 
 

 

? 
Associação de Pescadores 
(artesanal) 
ADEPE 

 
IPL (Reserva) 
IPMA 

 
DGRM 
CM Nazaré 
CM Peniche 
Docapesca 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 

 

 



 
 

 

Envolver os pescadores no projecto 
Fomentar a organização 

Reduzir impacto da pesca nesta espécie (e noutras?) 
Reduzir ilegalidades

 Existe muita informação mas não é 
fidedigna

 Espécies de muito valor

 Existência de uma AMP

 Biologia das duas espécies é bem 
conhecida

 Não há associação

 “Reformados”

 Falta de organização

 Embarcações muito pequenas (1 
ou 2 pessoas)

 Actividade muito individual

 Muito territorial

 Fraca capacidade de fiscalização

 Fomentar a organização os 
pescadores 

 Necessidade de controlar e abrir mais 
áreas (?) 

 Legalidade da pesca dentro da AMP 

 Criação de uma área marinha de 
interesse pesqueiro 

 DOP – impacto turístico e comercial 

 Dificuldade de trazer estes 
pescadores

 Dimensão da pescaroa

 Ilegalidades

 Infrações

 Restaurantes procuram estas 
espécies e fomentam a ilegalidade

 Concorrência da aquicultura

É importante. 
Falta fazer muito!

 

? 
Artesanal 
CAPA 
AAPLCLZO 
 
(mais importante) 

 

 
SPEA 
ADEPE 
FC Gulbenkian 
MSC 

 

? 
ICNF 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 

Outros: AcuaSudoeste 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Pesca da raia curva não dirigida, em que poderia haver devolução 
Limites espaciais e temporais para garantir a sustentabilidade 

 Proibição (medida legislativa actual) 

 Distribuição da espécie – recurso 
costeiro e resiliente 

 Maioritariamente capturada pela 
frota local 

 Existir uma associação de 
pescadores em Peniche 

 Valor

 Falta de poder de gestão executivo 
sobre os recursos versus poder 
Administração nacional e local da 
UE em termos legislativos

 Licenciamento da pequena pesca

 Poder discutir medidas para gestão 
deste recurso 

 Os pescadores participarem na 
regulamentação /medidas desta 
pesca 

 Envolvimento pescadores da Nazaré 

 Venda no mercado paralelo 

 Falta de unidade dos pescadores 
Nazré/Peniche 

 Insuficiente conhecimento sobre 
actividade da pesca que captura a 
raia 

Co-Orientação versus co-gestão (administração não tem poder para…) 

 

 
CAPA 
Nazaré? 

 
IPMA 

 
CM Peniche 
CM Nazaré 
GAC 
IO Gulbenkian 
PONG-Pesca 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Manter a boa qualidade ambiental da Lagoa de forma a assegurar/incentivar a exploração 
sustentável dos recursos marinhos 

Fazer Plano de Ordenamento de actividades marítimas

 Enquadramento legal para a 
exploração de outras actividades

 Universo limitado de pescadores

 Falta de informação

 Controlo da apanha

 Envolvimento das autarquias 

 Integrar as diferentes actividades 
para potenciar o rendimento 
económico para as comunidades 
locais 

 Rentabilizar as infra-estruturas 
existentes 

 Poluição, indústrias e agricultura

 Pressão urbanística

Seria um potencial caso de estudo interessante para um plano de ordenamento 

 

 
Associação de Mariscadores 
da Lagoa de Óbidos 

 
ESTM 

 
Administração – DGRM 
Sociedade Civil 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Valorizar e dinamizar a pesca artesanal da Nazaré criando um selo / marca local 

 Pesca artesanal é mais “sustentável” 
que outros tipos de pesca por 
diversas razões

 Comunidade / frota artesanal da 
Nazaré não está informada dos 
standards de certificação

 MSC tem um custo (quem paga?)

 Frota degradada (não há apoios, 
familiar…)

 Valorizar os produtos da pesca 
artesanal 

 Maior escoamento e qualidade 

 Utilizar os standards de MSC para 
avaliar as pescarias como 
ferramentas valorizar e melhorar a 
gestão 

 Criar um selo / marca local que 
identifique e valorize o produto 

 

± 
Pescadores 

? ± 
CM Nazaré 

LEGENDA:  - sim; ± - médio; x – não; ? – não sabe 

 



 
 

 

Como gostaria de receber informação e/ou participar no projecto? 

 Via email (quinzenal)  

 Via newsletter (mensal)  

 Via blog 

 Via reuniões presenciais  



 
 

 

Não podemos de deixar de assinalar a apresentação do Maurício Pulido e de como a co-

gestão pode ter resultados tão concretos e importantes do ponto de vista ambiental, 

económico, social e cultural. Este caso de sucesso é uma inspiração para todos os 

envolvidos no sector das Pescas! 

Os trabalhos decorreram da melhor forma com o envolvimento de todos os presentes. 

Nesta 1.ª reunião do projecto da WWF ‘Co-Pesca’ foi possível obter uma análise 

preliminar dos vários casos de estudo por parte de variados stakeholders. 

Assinalamos a fraca representatividade dos pescadores nesta reunião mas iremos 

considerar formas de os envolver com maior proximidade e menor formalidade nos 

casos de estudo que continuarem a ser desenvolvidos no âmbito deste projecto. 

Iremos avançar com os casos de estudo que apresentaram resultados mais concretos e 

mais sólidos ao nível da co-gestão. 



 
 

 

 

 



 
 

 

1 
ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de 

Peniche 
Mónica Chalabardo 

2 Aqua Sudoeste Jorge Pereira 

3 Associação de Mariscadores das Berlengas Emanuel Henriques 

4 
Câmara Municipal da Nazaré 

Carla Mauricio 

5 Walter Chicharro 

6 

Câmara Municipal de Peniche 

António Correia 

7 Jorge Abrantes 

8 Rudolfo Veríssimo 

9 
Cientistas 

Ivone Figueiredo 

10 Yorgos Stratoudakis 

11 
DGRM – Direcção-Geral do Recursos do Mar 

Alda Centeio 

12 Cristina Rosa 

13 
Docapesca 

Maria Helena Santos 

14 Tânia Pereira 

15 
ESTM – Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar de Peniche 
Sérgio Leandro 

16 FCG - Fundação Calouste Gulbenkian / IGO - 
Iniciativa Gulbenkian Oceanos 

Catarina Grilo 

17 Gonçalo Calado 

18 For-Mar (aluna) Sónia Simões 

19 ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas 

Lurdes Morais 

20 Maria Jesus Fernandes 

21 Jornal “A voz do mar” Luísa Inês 

22 Jornal Economia do Mar Ana Lopes 

23 LPN – Liga para a Protecção da Natureza Sueli Ventura 

24 Mútua dos Pescadores José António Amador 

25 MSC – Marine Stewardship Council Carlos Montero 

26 
PONG-Pesca – Plataforma de ONG Portuguesas 

pela Pesca 
Gonçalo Carvalho 

27 
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e 

Cooperação 
Ana Matias 

28 Sindicato das Pescas Elisio Mendes 

29 SPEA – Sociedade Portuguesa de Estudo das 
Aves 

Nuno Barros 

30 Rita Gomes 

31 
Universidade de Évora 

David Jacinto 

32 Teresa Cruz 

 

 

 

 

 



 
 

 

ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche 

CMN – Câmara Municipal da Nazaré 

CMP – Câmara Municipal de Peniche 

DGRM – Direcção-Geral do Recursos do Mar 

ESTM – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche 

FCG - Fundação Calouste Gulbenkian 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

IGO - Iniciativa Gulbenkian Oceanos 

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

LPN – Liga para a Protecção da Natureza 

MSC – Marine Stewardship Council 

PONG-Pesca – Plataforma de ONG Portuguesas pela Pesca 

Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação 

SPEA – Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves 

YS – Yorgos Stratoudakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


