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EM DESTAQUE  

 O setor das pescas de pequena escala recebe lugar de destaque no processo decisório sobre o Báltico com 4 membros 
do LIFE a tomarem assento no Comité Executivo do Conselho Consultivo para o Mar Báltico  

8-9/05, Copenhaga (Dinamarca) –  Os recentes encontros do Comité Executivo 

(ExCom) e da Assembleia Geral (GA) do Conselho Consultivo para o Mar Báltico 

(BSAC) resultaram na eleição das Organizações-Membro do LIFE 

Fischereischutzverband Schleswig-Holstein (Alemanha), Darłowska Group of Fish 

Producers and Boat Owners (Polónia), Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 

(Dinamarca) e Svenska Yrkefiskare Ekonomiska Förening (Suécia) para o novo 

Comité Executivo do Conselho Consultivo para o Mar Báltico BSAC no período de 

2018-2021! Felicitamos os nossos membros pelo seu empenho e abordagem 

construtiva ao trabalho do BSAC, o que possibilitou este acontecimento histórico. 

O LIFE não se poupará a esforços no sentido de continuar a apoiar os seus Membros 

no âmbito das tarefas diárias referentes a este Conselho Consultivo. Esperamos 

sinceramente que outras organizações-membro sigam este exemplo associando-se 

aos Comités Executivos dos seus Conselhos Consultivos regionais, de forma a fazer 

escutar a voz do setor nas recomendações da Comissão Europeia. Neste mesmo 

quadro, a Assembleia Geral (GA) não conseguiu ainda eleger o novo Presidente do 

Comité Executivo na sequência da saída do Sr. Reine Johansson; O Presidente Honorário do BSAC, Steve Karnicki, aceitou 

assumir as funções interinamente para assim permitir a conclusão do processo eleitoral com sucesso até à próxima 

Assembleia Geral em Novembro. De notar igualmente que a submissão à gestão da enguia Europeia por parte de 

Wolfgang Albrecht, Diretor do LIFE Alemanha, foi tida em considerável atenção quer pelos representantes das pescas 

como das ONG’s e servirá de base a futuras negociações sobre este tema, o qual atrai bastantes intervenientes do 

setor.  

 A ação do LIFE no Mediterrâneo reforçada por uma nova presença no terreno em Itália  

15/5 Catania (Itália) – No quadro do seu projeto trienal “A generalização das pescas de pequena escala e baixo impacto 

no Mediterrâneo” financiado pela Fundação MAVA, o LIFE reforça a sua presença no terreno de forma a providenciar 

maior suporte às comunidades de pequenos pescadores da região.  Através de um processo de entrevistas abrangente, 

o Prof. Iuri Peri foi selecionado para ajudar o LIFE nesta importante tarefa por todo o território italiano, mas com 

particular atenção à Sicília. Iuri é um investigador na Universidade da Catânia com larga experiência em economia 

agrícola e piscatória e no apoio local às comunidades piscatórias. Fala fluentemente Italiano, Inglês e Francês e será 

certamente uma mais valia para a equipa LIFE, gerando mudanças positivas quer a nível nacional quer a nível Europeu. 

No próximo mês será secundado por mais um novo membro da equipa baseada em Malta. Na sua primeira semana 

enquanto Gestor de Projeto para Itália, Iuri esteve presente numa reunião organizada pelas autoridades regionais acerca 

de uma nova lei das pescas que visa, entre outros, a distribuição da nova quota de Atum Rabilho (mais informação 

abaixo, em 23/5). Conheça Iuri Peri na sua primeira entrevista aqui: http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-

project-manager-italy/   
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OUTRAS NOTÍCIAS DO ESPAÇO EUROPEU 

 

 3/5 Bristol (Reino Unido) – O Diretor Executivo do LIFE Jeremy Percy expressou a sua visão pessoal sobre o impacto do 

Brexit nas pescas de pequena escala do Reino Unido num artigo dedicado ao tema publicado no website do LIFE e 

subsequentemente na revista Britânica “Fishing News”. O futuro parece ser bastante sombrio (“… de um Mar de 

Oportunidade a um Mar de Desespero …”): falta de acesso a quotas, a obrigação de desembarque a partir de 2019 e o 

declínio geral do setor das pescas de pequena escala parecem estar tão somente sustentados pelo conjunto de 

promessas para reter as águas Britânicas, o “engodo no anzol do Brexit”. Artigo completo aqui: 

http://lifeplatform.eu/future-british-fishing/ 

 10/5 Gland (Suíça) – Após um rigoroso processo de seleção, foi escolhido pela Fundação MAVA e a organização de 

coaching “Common Purpose” o Coordenador e Responsável pela Comunicação do LIFE Mediterrâneo que vai integrar 

a “Academia Leaders para Natureza” (Leaders for Nature Academy). A Academia é um programa especialmente dirigido 

a profissionais envolvidos no diálogo entre a rede de parceiros da MAVA e tem como objetivo dotar os mesmos de 

ferramentas, através de treino e seminários durante o período de um ano, maximizando assim o impacto do seu 

trabalho. A equipa do LIFE terá a oportunidade de se encontrar com outras organizações selecionadas e identificar novas 

oportunidades para a equipa LIFE e os seus membros.  

 14/5 Bruxelas (Bélgica) – A equipa LIFE Bruxelas esteve presente na “Audiência sobre a Obrigação de Desembarque e o 

Estrangulamento de Espécies no âmbito das Espécies Múltiplas e Pescas Mistas”, organizada no Parlamento Europeu 

pelo Comité das Pescas. Nas palavras de Alain Cadec, Membro do Parlamento Europeu e Presidente do Comité de Pescas: 

“O diagnóstico é claro: incerteza, dificuldade, complexidade... Não me arrependo de votar contra a Obrigação de 

Desembarque”. Contudo, a obrigação de desembarque foi aprovada e entrará em vigor em Janeiro de 2019. Para os 

pescadores de pequena escala, o LIFE teme que que a política de rejeições zero possa tornar-se numa política de capturas 

e rendimento zero. Para mais detalhes veja o artigo dedicado aqui (em Inglês) http://lifeplatform.eu/choking-landing-

obligation/ 

 15/5 Bruxelas (Bélgica): Antecipando as conversações tripartidas (envolvendo o Parlamento, a Comissão e o Conselho) 

sobre a regulação de Medidas Técnicas, que inclui a provisão sobre o uso da pesca por impulso, O LIFE e a Bloom 

prosseguiram os seus encontros individuais com os Adidos para as Pescas e com os Membros do Parlamento Europeu 

para a defesa de uma interdição total desta prática destrutiva utilizada pela frota de arrasto Holandesa e que está a 

provocar impactos devastadores nos recursos do Mar do Norte e para o sector da pequena pesca. À luz desta situação, 

houve encontros específicos com a Delegação Finlandesa, com o Adjunto do Parlamentar Europeu Gabriel Mato, e a 

Parlamentar Europeia Italiana Renata Briano. Este processo de conversações tripartidas encontra-se num estádio 

relativamente precoce, mas a última reunião sob a Presidência Búlgara terá lugar no dia 19 de Junho. Existem rumores 

de que se não houver um acordo até a essa data, a Regulação das Medidas Técnicas poderá ser adiada para a próxima 

Presidência a ser assumida pela Áustria. Tal é a incerteza.  

 17/5 Espanha e Eslovénia -  O Coordenador LIFE para o Mediterrâneo e Mar Negro esteve em contacto com a Sra. Jerneja 

Penca, uma assistente de pesquisa na área das pescas de pequena escala na Universidade Euro-Mediterrânica (EMUNI 

University) na Eslovénia. Jerneja solicitou uma reunião para discutir temas que recaem na sua área de interesse e 

investigação. A investigadora está neste momento a desenvolver um projeto de pesquisa em gestão ambiental 

transnacional privada e o uso de regulamentação para fortalecer os pescadores de pequena escala. O seu interesse 

incidiu particularmente sobre a iniciativa Franco-Hispanica Synepesca, o projeto MAVA e formas de promover as pescas 

de pequena escala no Mar Adriático Norte.   

 17/5 Koszalin (Polónia) – Os Membros LIFE da Polónia Wolinska, Darlowska e Środkowopomorska e a equipa do LIFE 

participaram numa conferência científica acerca do “estado dos recursos pesqueiros e ambiente do Mar Báltico”. A 

abertura da conferência esteve a cargo de um alto representante do governo, tendo fornecido uma visão global sobre 

matérias relevantes para os Pescadores, incluindo as tendências espectáveis para os principais stocks pesqueiros para 
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2019, situação ecológica e desenvolvimento do Mar Báltico, doenças do pescado, interações entre pescas e predadores, 

assim como um olhar sobre a situação económica das diferentes frotas, tendo alguns oradores apelado à discriminação 

positiva a favor das pescas de pequena escala tendo em consideração, entre outros, a situação económica 

particularmente difícil em que se encontram, agora constatada. O LIFE aprecia poder continuar a cooperar com outras 

partes envolvidas na persecução deste louvável objetivo.  

 22/5 Bruxelas (Bélgica) –  No Dia Mundial de Biodiversidade, a equipa do LIFE Bruxelas participou num evento no 

Parlamento Europeu para o lançamento de uma mostra sobre “Vida e Detritos Marinhos”. Foi apresentado um estudo 

que coligiu dados sobre detritos marinhos durante mais de trinta anos com um foco na Irlanda. A Deputada Europeia 

Irlandesa Liadh Ní Riada recordou que 80% dos esgotos Irlandeses e detritos industriais são descarregados no mar e 

salientou ainda os enormes progressos nas medidas tomadas para resolver o crescente problema dos detritos marinhos. 

Diversas soluções e recomendações foram igualmente avançadas relativamente à estratégia e regulamentação europeia 

no que toca aos plásticos e resíduos.  

 23-24/05, Varsóvia (Polónia) – A equipa do LIFE participou como observador ativo no 8º encontro do grupo de trabalho 

HELCOM-FISH. Entre a multiplicidade de documentos analisados e processados apresentados, salientam-se: o acordo 

para a organização de uma conferência conjunta com grupo HELCOM-SEAL em 2019 para discutir as soluções 

construtivas e inofensivas para o impacto do aumento das populações de focas nas pescas, assim como a vontade 

expressa e notada por parte da comunidade científica e gestores em obterem mais informação das comunidades 

costeiras de pescadores de pequena escala, não apenas em relação às pescas mas igualmente entre outros quanto ao 

Planeamento Espacial Marítimo. Notamos igualmente e com satisfação o impacto que os nossos membros tem tido em 

sublinhar “Áreas Biológicas Ecologicamente Significativas” no quadro do processo da Convenção Global sobre 

Biodiversidade (CBD), graças aos esforços notáveis de Tero Mustonen da Kesalahti Fish Base/Snowchange 

Cooperative, membros LIFE da Finlândia. Mais informação aqui: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-

509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 

 23/5 Palermo (Itália) – Dando um primeiro passo na ação do LIFE no sentido de marcar a presença dos pescadores de 

pequena escala nos processos decisores em Itália, o Gestor de Projeto do LIFE em Itália, Iuri Peri reuniu com a Comissão 

Consultiva para as pescas na Sicília para a apresentação de um novo projeto-Lei elaborado pelo Departamento Local das 

pescas Mediterrânicas e cujo alvo se centra nas pescas de pequena escala Sicilianas. É a primeira vez em 18 anos que a 

Região da Sicília age dentro do quadro dos poderes decisores diretos no setor das pescas em alternativa aos decisores 

nacionais, centralizados.  O Projeto-Lei, cujo título é “Pescas da Sicília e Mediterrâneo: identidade e economia do mar” 

apela para os direitos de legislação regional e foca três aspetos: identidade Mediterrânica, medidas técnicas e o reforço 

de planos de gestão e “COGEPA” (um consórcio local de pequenos pescadores). Entre outros temas, o esboço do projeto-

Lei redigido pelas autoridades locais tem o seu enfoque na nova distribuição de quota de Atum Rabilho. Seguindo as 

recomendações da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico (ICCAT) enunciadas em Novembro de 

2017 e a sua subsequente transposição para a regulamentação da EU, a quota Italiana para o Atum Rabilho aumentou 

em 20%, de 3,298 toneladas para 3,894 toneladas (website do Ministério Italiano das Pescas https://bit.ly/2JfQ3Oz ).O 

Departamento para os assuntos Agrícolas e Pescas avançou para o Ministério Nacional das Pescas requerimentos diretos 

no sentido de preencher a lacuna histórica quanto às quotas de Atum Rabilho  através de uma justa realocação às pescas 

artesanais. Contudo, o Ministério Nacional não tomou esses requerimentos em conta e abriu caminho a uma alocação 

baseada, uma vez mais, no traçado registado dos três anos anteriores. Por esta razão, as autoridades locais decidiram 

abrir uma contestação pública à validade do Decreto Ministerial.  

 23-24/5 Bruxelas (Bélgica) – O LIFE é membro de pleno direito do Conselho Consultivo de Mercados (MAC), ExCom e 

Assembleia Geral, e neste contexto esteve presente nas reuniões do Comité Executivo, Assembleia Geral e Grupo de 

Trabalho. Um dos tópicos discutidos foi o das Diretrizes do MAC quanto aos Planos de Produção e Marketing das 

Organizações de Produtores. O LIFE convidou Jim Pettipher, CEO da UK Coastal PO (a primeira organização de Produtores 

exclusivamente composta por pequenos Pescadores) para expressar o seu ponto de vista sobre o documento supracitado 

que peca por falta de referência aos objetivos sociais dos pequenos pescadores emanados na Política Comum de Pescas. 

Contudo, o Presidente do Grupo de Trabalho, Sr. Sean O’Donoghue, não concede espaço para a intervenção sob o 
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pretexto de que “a participação representativa de pequenos produtores nas organizações de produtores não é da 

responsabilidade do Conselho Consultivo de Mercados.”  

 24/5 Bruxelas (Bélgica) –  A equipa LIFE Bruxelas assistiu à conferência “De olhos postos nas Rotas Migratórias” 

organizada pela BirdLife International (uma ONG Internacional de defesa das aves), no Museu de Ciências Naturais. A 

conferência representou uma oportunidade para os vários grupos interessados na temática (incluindo agricultores, 

caçadores e Pescadores) poderem discutir as questões que se levantam face a espécies de aves especialmente 

protegidas. Entre as ameaças identificadas: alterações no uso dos solos, detritos marinhos, perda ou degradação de 

habitats, alterações climáticas e caça. Relativamente às pescas, todos os anos as redes de emalhar e os palangres 

originam capturas acessórias de mais de 200.000 aves marinhas em águas Comunitárias, de acordo com a SPEA, 

parceiro da BirdLife em Portugal. O LIFE demonstrou o seu interesse em fomentar a cooperação entre os seus membros 

e investigadores na procura de medidas de mitigação bem como em testes inovadores de redes imunes às aves marinhas.   

 28/5 Barcelona (Espanha) - O “Comité para a cogestão da Galeota” celebrou o seu Plenário Anual no Departamento de 

Pescas, Agricultura e Alimentação na sede do Governo da Catalunha. O Coordenador para o Mediterrâneo do LIFE foi 

convidado a participar enquanto representante da Organização-Membro LIFE Espanhola MedArtNet Spain. Entre os 

vários tópicos abordados esteve um sumário dos estatutos das pescas (um resumo das capturas e avaliação global das 

medidas implementadas pelo setor da pesca da galeota) e uma visão geral da supervisão científica baseada em dados 

de 2017. Tanto os pescadores como os cientistas concordaram que 2017 foi um ano que apresentou melhorias face a 

2016, um ano difícil em que a pesca foi encerrada antecipadamente apesar das melhorias importantes nas medidas de 

gestão implementadas após o acordo com o Comité. Os cientistas confirmaram as suspeitas dos Pescadores quanto ao 

facto de poder haver uma correlação entre temperaturas medias mais elevadas no mês de Dezembro de 2015 

(coincidindo com a época da desova) e os baixos níveis de biomassa do stock de galeota no ano seguinte (2016), assim 

demonstrando o elo importante entre fatores ambientais e a viabilidade desta espécie em particular.  

 29/05, Copenhaga, Dinamarca – O Coordenador LIFE para os Mares Báltico e do Norte teve uma reunião geral com os 

nossos membros Dinamarqueses, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Discutiram um variado leque de projetos 

e iniciativas direcionadas para a melhoria da situação das pescas de pequena escala na Dinamarca, incluindo o recém-

conquistado assento no Comité Executivo do BSAC pelo FSK. Foi um prazer e igualmente uma boa prática e fonte de 

inspiração,  parte deste encontro ter decorrido durante um almoço à base de marisco fornecido pela pequena 

comunidade piscatória de Thorupstrand!  

 30/5 Barcelona (Espanha) – A Coordenadora LIFE para os Mares Mediterrânico e do Norte, Marta Cavallé, reuniu com 

dois jovens cientistas interessados em levar a cabo um estudo na Costa Brava, Catalunha, sobre os cetáceos que vivem 

na área e na interação entre os animais e as frotas pesqueiras locais. Marta Cavallé explicou como em diferentes zonas 

do Mediterrâneo (Sicília, Croácia, Chipre) a interação do setor das pescas de pequena escala com algumas espécies de 

golfinhos é certamente relevante e geradora de consequências socioeconómicas. Sublinhou o interesse do LIFE em 

cooperar numa semelhante avaliação que pode acrescer informação relevante, incluindo parâmetros socioeconómicos, 

e trazer soluções possíveis para benefício quer dos cetáceos quer do setor das pescas de pequena escala.    
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NOTÍCIAS DOS NOSSOS MEMBROS 

 IIMRO lançou uma campanha pública sobre a Licença de Pesca por Herança   

17/5 Arranmore (Irlanda) – Durante os últimos meses, os membros LIFE Irlandeses, Irish Islands Marine Resource 
Organisation (IIMRO), dedicaram tempo e energias adicionais para levar em frente a aprovação por parte das 

autoridades públicas de uma Lei concedendo uma Licença por 
Herança que permita alocar uma pequena percentagem na quota 
nacional Irlandesa aos pescadores ilhéus, evitando assim as 
populações das ilhas de desaparecerem. Estando a aprovação 
final da Lei pela Comissão Irlandesa Conjunta para a Agricultura, 
Mar e Alimentação nas últimas instâncias do processo legislativo, 
a IIMRO lançou uma campanha dirigida aos decisores políticos no 
sentido de obter o seu apoio para esta peça legislativa, permitindo 
assim, finalmente, aos pequenos pescadores polivalentes que têm 
sido penalizados por décadas de políticas de pesca inapropriadas, 
obter uma quota comunitária não transferível. O LIFE apoiou os 
seus membros enviando uma carta à comissão Conjunta, 
defendendo a preservação de um certo modo de vida em termos 
sociais, económicos, culturais e ambientais que se encontra sob 

enorme ameaça de desaparecer. Comunicado de Imprensa do IIMRO e carta do LIFE disponíveis aqui: 
http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/  

 Os membros LIFE de França e Espanha lançam o seu 
projeto conjunto para a valorização de produtos de 
pescado 

8– 10/5 Port-la-Nouvelle (França) – Os membros Franceses 
LIFE Syndicat Professionnel des Pêcheurs Petit Métiers 
d’Occitanie (SPMLR) e a Arts Menores Costa Brava 
(Espanha) organizaram uma reunião de lançamento do seu 
projeto Synepesca, financiado pela Fundação Carasso, no 
sul de França. A iniciativa pretende promover as sinergias 
Franco-Espanholas no sentido de valorizar melhor os 
produtos das pescas costeiras de pequena escala e 
partilhar a experiência da SPMLR adquirida no quadro do 
desenvolvimento da sua marca própria, a Golion, 
permitindo à jovem associação Arts Menors Costa Brava 
aprender através desse corpo de experiência e assim 
implementar uma iniciativa similar nos seus portos. O pessoal do LIFE esteve presente no encontro para ajudar nas 
traduções necessárias e em toda a gestão administrativa do projeto.  
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  O membro AKTEA Asociación Amarcarril lança um novo desdobrável  

28/5 Carril (Espanha) –  A Amarcarril, membro da AKTEA, é uma 
organização de mulheres mariscadoras baseada na costa da Galiza, uma 
região do Noroeste Espanhol. Através da sua Associação organizam 
diversas atividades dirigidas a turistas de várias faixas etárias e 
especialmente para crianças, permitindo-lhes assim descobrir a Região e 
a fascinante atividade de recolha de marisco. Produziram recentemente 
um desdobrável para permitir uma primeira visão geral das suas iniciativas 
comunicando igualmente os seus contatos diretos. A brochura na íntegra 
está visível aqui (em Espanhol) http://akteaplatform.eu/amarcarril-
brochure/  

 

REVISTA DE IMPRENSA E ALGUMAS LEITURAS COMPLEMENTARES 

 

Os membros escoceses do LIFE e o impacto do Brexit (Inglês) 

https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/ 

Região da Sicília contra o ministério nacional acerca da quota de Atum Rabilho (Italiano) 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-quote-tonno-

nazionali-in-mano-a-12-barcheq.html 

Pescadores do Reino Unido e o Brexit (Inglês) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-uk-

government 

 

 

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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