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EM DESTAQUE  

 A equipa do Mediterrâneo prossegue com os trabalhos preparatórios do encontro de Malta em 
Setembro.  

02/03 Roma (Itália) – Foi efetuada uma consulta prévia para a preparação do “Encontro ao mais alto nível 
sobre pescas de pequena escala no Mares (que decorrerá em Malta nos dias 25-26 de Setembro de 2018) 
na sede da FAO em Roma. A este propósito foi apresentado aos participantes um esboço do “Plano 
Regional de Ação para as pescas de pequena escala no Mediterrâneo e Mar Negro” (RPOA), que sobre 
ele trocaram algumas impressões. Este esboço foi subsequentemente traduzido pelo LIFE em Espanhol, 
Francês, Italiano, Grego e Croata, e posto a circular entre os seus membros e os representantes da AKTEA 
para que estes pudessem fazer os seus comentários e assegurar-se de que o documento inclui as suas 
necessidades e prioridades. Durante o processo de consulta em Roma, ficou igualmente acordado que o 
encontro de Alto Nível a ocorrer em Malta no mês de Setembro será articulado em dois dias: um dia de 
debate técnico dedicado às várias partes interessadas e envolvidas (25/9) e um dia de debates de alto nível 
entre os Ministros (26/9). O primeiro dia representará uma oportunidade para partilha de boas práticas e 
histórias de sucesso para uma vasta e bem escalada audiência, pelo que o LIFE encoraja os seus membros 
a entrarem em contacto com as suas equipas a fim de desde já se prepararem à melhor apresentação das 
suas comunidades perante o fórum. Mais informação aqui: 
http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/1094745/  

 O projeto BANS celebra a sua conclusão com um encontro concorrido em Bruxelas  

26/3 Bruxelas (Bélgica) – Os membros LIFE da 

Dinamarca, Alemanha, Holanda, Finlândia e 

Polónia reuniram-se no coração da UE para 

delinear as conclusões do Projeto LIFE 

financiado pela UE “Medidas de suporte 

para as pescas de pequena escala nos Mares 

Báltico e do Norte” que, no decurso dos 

últimos dois anos (2016-2018) lhe permitiu 

reforçar drasticamente a sua representação 

junto dos mecanismos decisores Europeus. 

Compareceram numerosos convidados, 

incluindo representantes da Comissão 

Europeia, Parlamento Europeu, Farnet, 

representações nacionais e regionais, ONG’s e jornalistas. Os presentes deixaram bem claro que as 

pequenas pescas são a espinha dorsal do sector pesqueiro e que é vital que lhes seja prestado todo o 

apoio adequado de forma a permitir o desenvolvimento a longo prazo das comunidades costeiras 

Europeias. O potencial contributivo em soluções dos SSF foi salientado, entre outros, através da 

cooperação com Estruturas Europeias tais como os Grupos de Ação Local (GAC’s), assim como foram 

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/1094745/


LIFE apoia AKTEA, as mulheres nas pescas europeias  
www.akteaplatform.eu  

igualmente sublinhados a importância de incluir os conhecimentos dos pescadores no que toca a técnicas 

de pesca tradicionais e sustentáveis na gestão das pescas Europeias, e a necessidade de aplicar o artigo 

17. Os membros do LIFE agradeceram a Marcin Rucinski, Coordenador LIFE para os Mares Báltico e do 

Norte, pelo seu apoio ao longo do desenvolvimento do projeto acolhendo agradavelmente a informação 

de que este elemento irá continuar a trabalhar para o LIFE. Veja aqui: 

➢ Comunicado de Imprensa, http://lifeplatform.eu/bans-final-event-26-3/  
➢ Fotos: https://myalbum.com/album/O16mWXjLPChN  
➢ Vídeo Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=1S6cZPM52Fw&feature=youtu.be  

 

OUTRAS NOTÍCIAS DO ESPAÇO EUROPEU 

 Março - Bruxelas (Bélgica) – Adiantando-se ao processo de diálogo a três (envolvendo conversações entre 

a Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho Europeu) sobre o Regulamento das Medidas 

Técnicas de Conservação, e para preparar a próxima fase da campanha contra a pesca por impulso elétrico, 

a ONG Bloom e o LIFE organizaram um conjunto de reuniões com os adidos para as Pescas das 

Representações Permanentes Nacionais em Bruxelas. Durante o mês de Março, estes promoveram 

encontros com os representantes da Grécia, Dinamarca, Suécia, França, Reino Unido, e Bulgária. Uma 

nova abordagem desafiadora para os oponentes da pesca por impulso consiste em reclamar a sua visão 

anti inovação. Mais informação acerca de cada um dos encontros específicos estão disponíveis a pedido.  

 5/3 Bruxelas (Bélgica) – O LIFE é membro quer da Assembleia Geral quer do Comité Executivo do Conselho 

Consultivo de Mercados (MAC). Tal comos outros CC’s (Conselhos Consultivos), o CC de Mercados foi 

convidado pela Comissão Europeia para dar uma opinião sobre o Fundo Europeu do Mar e das Pescas 

(EMFF) pós 2020. Uma das questões colocadas ao MAC foi no sentido do “Apoio às Pescas de Pequena 

Escala Costeiras”. O Subdiretor do LIFE, Brian O’Riordan, assegurou que um texto mencionando as 

características específicas dos produtos das pescas de pequena escala e a necessidade de apoio e medidas 

de marketing apropriados estarão incorporados na opinião final.  

 7/3 Barcelona (Espanha) – A equipa do LIFE assistiu a um “Workshop para a discussão das estratégias de 

treino nas áreas marinhas da Rede Natura 2000 em Espanha”, organizada pelo projeto financiado pela 

EU, IP INTEMARES e os seus parceiros.  IP 

INTEMARES representa o maior projeto de 

conservação marinha da Europa e tem como 

objetivo consolidar e incrementar a gestão dos 

espaços marinhos integrantes da Rede Natura 

2000 através da participação ativa das partes 

interessadas e de uma pesquisa científica 

específica. O workshop pretendia apontar as 

necessidades e as fraquezas em termos de treino 

e capacidades. O LIFE, em conjunto com outras 

partes interessadas chave, deu o seu contributo sobre as barreiras existentes e soluções potenciais 

tendentes a melhorar a gestão no seu todo. Foi particularmente focada a necessidade de melhorar a 

governação através de um treino dedicado e com apoio de uma gestão partilhada, proposta bem 

recebida pelos presentes e que foi incluída na lista de prioridades. Mais informação sobre o IP Intemares: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i

d=6101  

 9/3, Bruxelas (Bélgica) –  A equipa do LIFE com base em Bruxelas teve um encontro com Marja Bekendam 

e Katia Frangoudes, representantes da AKTEA, a Rede Europeia de Organizações das mulheres nas pescas 
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na Europa. O objetivo foi discutir as atividades da AKTEA para revitalizar a sua ação sobre o Mediterrâneo 

enquanto parte integrante do projeto MAVA “Generalizando as Pescas de Pequena Escala e Baixo Impacto 

no Mediterrâneo”.  No dia anterior, 8 de Março, assinalou-se o Dia Internacional da Mulher 2018 e 

enquanto representante da AKTEA, Katia Frangoudes participou igualmente numa reunião organizada pela 

DG MARE onde discursou sobre a intervenção das mulheres da EU nas pescas.  

 13/3 Bruxelas (Bélgica) – A representação LIFE em Bruxelas reuniu-se com o Grupo Enguia (SEG), que está 

a desenvolver trabalho para restabelecer populações de enguias saudáveis por toda a Europa. O seu foco 

principal é o de por um fim à captura e transação ilegal da enguia de vidro europeia. Na UE, existe uma 

larga rutura de stock de enguia. Cerca de 40% da enguia Europeia apanhada desaparece no mercado 

negro. Este tráfico apresenta-se como um verdadeiro mercado de marfim Europeu, dado que a enguia é 

exportada ilegalmente para a Asia onde é valorizada acima do preço do Ouro! Mais informação em 

www.sustainableeelgroup.org .  

 20/3 Madrid (Espanha) – O Ministério Espanhol das Pescas emitiu recentemente um Decreto Real para 

regular o arrasto de fundo nas pescas Mediterrânicas e 

subsequentemente estabelecer “Um Plano de Gestão 

Abrangente para a conservação dos recursos 

piscatórios afetados pelas redes de cerco, arrasto e 

artes passivas na costa Mediterrânica Espanhola”. A 

proposta foi sujeita a uma consulta no decorrer de uma 

reunião organizada pelo Secretário de Estado das 

Pescas em Madrid na qual o LIFE esteve presente. O 

LIFE acolheu satisfatoriamente a iniciativa do Governo 

Espanhol quer oralmente quer através da contribuição escrita que incorporou. A Espanha é um país chave 

no Mediterrâneo e o trabalho levado a cabo para delinear um conjunto de medidas urgentes é 

significativo. No entanto, com vista a melhorar o texto proposto pelas autoridades públicas, o LIFE 

forneceu os comentários dos seus membros na forma de algumas emendas. Em particular, os membros 

do LIFE acreditam que na maioria das áreas, com exceção das zonas 4 e 5 (correspondendo às águas da 

área de Valencia), os 50m de batimetria (profundidade dos oceanos) são insuficientes e deveriam ser 

incrementados para mais de 100m, alinhando assim com a sugestão da “Proposta de um plano multianual 

no Mediterrâneo Ocidental” emitida pela Comissão Europeia. Esta medida pode assegurar a conservação 

de habitats sensíveis, uma melhor seleção de recursos piscatórios (enquanto contribui para o objetivo de 

eliminar as rejeições conforme requerido pela Política de Pescas Comum) e assegurar igualmente acesso 

preferencial às frotas de pequena escala, conforme exige o artigo 17 da PPC e o enquadramento da 

Declaração Ministerial de Malta “MedFish4Ever” aquando da distribuição do acesso aos recursos. Mais 

informação: http://lifeplatform.eu/input-members-spain-management-plan-med-eng-es/   

 21/3 Bruxelas (Bélgica) – A equipa LIFE Bruxelas esteve presente a uma Sessão Pública sobre “Encontros” 

entre ciência e gestão das pescas que decorreu no Parlamento Europeu. Centrada na fixação de Totais 

Admissíveis de Capturas (TACs) sobre os recursos piscatórios, este evento permitiu uma apresentação 

exaustiva do processo integral de definição dos TACs, desde os requisitos necessários aos pareceres 

científicos (para o ICES e STECF) às decisões finais do Conselho Europeu. A avaliação dos stocks foi 

descrita como uma ciência inexata baseada em probabilidades. Mais informação na página do Parlamento 

Europeu: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-

hearings.html?id=20180312CHE03621  
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 23/03 Bruxelas (Bélgica) – O Nord Stream II é um projeto de larga escala para a expansão de um gasoduto 

submarino que transportará gás natural para a União Europeia 

através da ligação entre a Rússia e a Alemanha pelo Mar Báltico. 

Preocupado com o impacto de tal projeto nos fundos marinhos, 

o LIFE tem vindo a envolver-se nos últimos meses em 

conversações com as partes envolvidas no projeto. A este 

respeito, a convite do “Intergrupo sobre o Nord Stream II” que 

se encontrou no Comité das Regiões, O Coordenador do LIFE 

para os Mares Báltico e do Norte apresentou as preocupações 

dos membros LIFE acerca do impacto que causará a deposição 

deste gasoduto no último território fértil para a desova do 

Bacalhau do Báltico Oriental – Bornholm Deep. Não tomando 

nenhuma posição no investimento enquanto tal, o LIFE mostrou-se preocupado com o facto de a colocação 

do gasoduto durante o pico da época de desova do Bacalhau Oriental (Julho-Agosto deste ano) conforme 

previsto no projeto possa acrescentar riscos desnecessários às reservas cruciais desta espécie no 

ecossistema do Báltico, que já sofre de muitos outras pressões e problemas. Como sempre, o LIFE trabalha 

no sentido de garantir que as questões e preocupações dos seus membros sejam ouvidas e atendidas.  

 

NOTÍCIAS DOS NOSSOS MEMBROS 

 

 O LIFE NL evolui para C-LIFE e começa com o pé direito alinhando vários encontros 

Março (Holanda) – No mês passado o LIFE-HOLANDA registou-se numa nova organização, C-LIFE. A nova 

organização apoia-se numa forte rede de contactos nacionais e Europeus e tem como missão unir todos 

os pequenos Pescadores Holandeses que usam equipamentos de pesca de baixo impacto e desejam fazer 

ouvir-se junto dos grandes decisores. As candidaturas a membro estão já abertas, por isso não hesitem 

em contactar para obter informação adicional (Secretary WR. de Waal - GSM 0623818406; 

dewaal.overschie@gmail.com / Chairman G. de Ruiter - Gsm 0651601758; ruiter51@zeelandnet.nl). Foi 

um intenso primeiro mês para o C-LIFE. Nos dias 9-10/3 decorreu um workshop sobre soluções para 

minimizar as indesejadas capturas acessórias e reunir algumas das mais significativas partes interessadas 

do setor das pescas. Foi atribuído um prémio especial à mais relevante investigação científica na matéria 

produzida pela equipa do cientista Pieke Molenaar do Centro de Investigação Marinha da Universidade de 

Wageningen. O senhor Molenaar está igualmente a estudar a sobrevivência do robalo de mar na pesca à 

linha e esteve recentemente a bordo com membros LIFE tendo observado uma taxa de sobrevivência de 

99%. A 14/3 o C-LIFE teve um encontro com um representante da ONG Ourfish acordando um reforço de 

cooperação no combate às práticas de pesca indesejáveis. O C-LIFE fornecerá fotografias, vídeos e 

testemunhos de pescadores à ONG Ourfish que conta com estes para o seu ativismo. Em 16/3 realizaram-

se duas reuniões. A primeira, que aconteceu no Serviço da Autoridade Nacional para o 

Empreendedorismo, teve como objetivo clarificar alguns dos novos regulamentos para a pesca do robalo 

de mar, contudo permanecem alguns aspetos incertos, nomeadamente no que diz respeito ao 

regulamento que rege a retenção das capturas a bordo nas diferentes zonas e às autorizações para o 

aumento de potência dos motores. Segundo o C-LIFE, as autoridades públicas teriam produzido mais e 

melhores regulamentos se uma consulta prévia aos operadores do setor tivesse sido efetuada.  A segunda 

reunião tratou da pesca por impulso. Diversas organizações Holandesas do setor estiveram presentes 

(WMR, LNV, Visned, Vissersbond), dado o ponto fulcral do encontro ser o de discutir os aspetos 

controversos acerca do impacto da referida técnica de pesca, incluindo detalhes técnicos sublinhados pelo 

C-LIFE. Infelizmente,  o encontro só foi parcialmente útil dado que diversas destas questões ficaram sem 

resposta e as diferentes partes do sector mantém a sua posição invalidando assim qualquer tipo de 

Fotografia: Current Events Poland  
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acordo coletivo. A 28/3 o C-LIFE esteve presente no último evento BANS do LIFE em Bruxelas juntamente 

com dois novos membros da organização que ficaram particularmente impressionados pelo evento e pelo 

trabalho desenvolvido pelo LIFE.  

 Os membros LIFE da Polónia e Espanha participaram enquanto membros do júri no concurso 
gastronómico “Olivier Roellinger” que decorreu em diferentes partes da Europa 

12-14/3 Budapeste (Hungria) e 27/03 Valencia (Espanha) - Há já alguns anos que o 
LIFE tem vindo a colaborar com este único evento culinário organizado com o apoio 
da Ethic Ocean (https://www.ethic-ocean.org/) para promover o uso de recursos 
sustentáveis e consciencializar os jovens Chefes em matérias de conservação 
marinha. Aleksandra Budner-Wachowiak da Wolinska, uma organização membro 
do LIFE Polónia, a par da equipa do LIFE da Polónia, compareceram ao concurso em 
Budapeste enquanto Vicente Olivares e Eva Fores da ADPAM, uma organização 
membro do LIFE de Espanha estiveram presentes no concurso de Valencia. 
Enquanto membros do júri avaliaram a sustentabilidade e o sabor de diversos pratos, 
colocaram questões específicas acerca da escolha dos peixes utilizados pelos 
candidatos, incluindo se tinham conhecimento da zona de proveniência do pescado e qual o método de 
pesca utilizado, aumentando assim o valor dos produtos oriundas da pesca de pequena escala. Por fim, 
foram apurados três finalistas de cada concurso que iram concorrer em Paris a 8 de Junho. Mais 
informação aqui (em Francês): https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-
cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivier-roellinger/?lang=fr   

 Arts Menors Costa Brava envolvida na gestão de cefalópodes   

21/03 L’Escala (Espanha) – A Associação Espanhola membro do LIFE Arts Menors Costa Brava, em conjunto 
com outras entidades representantes das pescas da região, organizaram uma reunião com o 
Departamento de Pescas da Catalunha com vista a estabelecer um plano de gestão para os cefalópodes 
na área com base num esquema de gestão partilhada. Arts Menors Costa Brava espera alcançar acordos 
dentro do setor pesqueiro de forma a melhorar a gestão das pescas, garantir a sustentabilidade desta 
espécie e assegurar a viabilidade económica do setor pesqueiro.       

 A Pescartes prossegue com o seu projeto dedicado à “Arte e Pescas” 

26/03 Almería (Espanha) – Pescartes, uma associação 
membro do LIFE em Espanha, organizou um workshop 
no mercado local para chamar a atenção do público em 
geral quanto ao consumo de pescado oriundo de uma 
atividade sustentável e para a necessidade de uma 
escolha criteriosa de local e produtos frescos no ato de 
compra. O workshop faz parte de um projeto mais vasto 
que a associação está a desenvolver com o apoio de 
diversos parceiros incluindo a organização local 
Asociación Columbares, o porto e a universidade de 
Almería, O LIFE e outros, e que pretende envolver, para 
além do público em geral, diversas entidades com 
interesses no setor incluindo retalhistas, peixeiros e 
restaurantes.  
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REVISTA DE IMPRENSA E ALGUMAS LEITURAS COMPLEMENTARES 

 

O Diretor do LIFE Gwen Pennarun acerca da representação nacional Francesa e os direitos de pesca 

(Francês) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/peche-au-bar-il-faut-preserver-les-frayeres-

5616184 

As pescas no Reino Unido e o Brexit (Inglês)  

https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/23/we-have-been-hijacked-fishermen-feel-used-over-

brexit 

O trabalho do LIFE sobre pesca por impulso (Inglês) 

http://climateandcapitalism.com/2018/03/06/electrical-pulse-fishing-switch-it-off-now/ 

Situação crítica no Mediterrâneo (Francês) 

https://www.publicsenat.fr/article/societe/peche-en-mediterranee-une-mer-sinistree-

83989#.WrU3yLCLdjs.facebook 

Vídeo: A pesca sustentável é alcançável? (Francês)  

https://www.goodplanet.info/video/2018/03/28/debat-peche-durable-possible/ 

Os receios e esperanças da indústria pesqueira de Lowestoft (Reino Unido) posta a nu em conferência 

(Inglês)  

http://www.edp24.co.uk/business/hopes-and-fears-for-the-future-of-lowestoft-and-east-anglia-s-

fishing-industry-tied-to-brexit-1-5436976 

 

Esta Newsletter é apenas uma visão instantânea das nossas atividades externas. Além disto, as equipas 

LIFE no Reino Unido, Bruxelas, Polónia e Espanha respondem a um vasto leque de questões relacionadas 

com o nosso sector, desenvolvendo e promulgando continuamente políticas no âmbito da pesca e 

atividade pesqueira de pequena escala e de reduzido impacto.   

Os nossos Diretores Regionais, todos ligados à pesca de pequena escala, promovem igualmente os valores 

e benefícios da pesca costeira.  

Gostaria de obter informação adicional e específica acerca de um evento, projeto ou iniciativa? Não hesite 

em nos contactar através de communications@lifeplatform.eu ou siga-nos no Facebook em Low Impact 

Fishers of Europe ou no Twitter em @LIFEplatformEU 

Gostaria de participar no movimento das mulheres ligadas às pescas? Ligue-se à AKTEA via 

contact@akteaplatform.eu ou no Facebook em “AKTEA women in fisheries” e no Twitter em @AKTEAwif  
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