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EM DESTAQUE
Conferência” O Nosso Oceano” 2017: uma mostra imperdível para os pescadores de baixo impacto
A Conferência O Nosso Oceano é um evento de elevado
nível internacional que aproxima atores dos setores público
e privado imbuídos de uma vontade de cooperar no sentido
de uma melhor gestão dos oceanos. Este ano a Conferência
decorreu em Malta com organização da Comissão Europeia
e a abertura coube ao Comissário Europeu das Pescas,
Karmenu Vella, que endereçou as boas vindas a todos os
participantes ao seu país natal. Os membros do LIFE
estiveram representados pelo Diretor Executivo do LIFE,
Jeremy Percy, e pelo Subdiretor Brian O’Riordan, que aproveitaram esta valiosa oportunidade para
promover a imagem do LIFE e interagirem com parceiros importantes no setor. À margem da conferência
principal, o LIFE participou de um painel sob o tema “Crescimento Azul” na presença do responsável do
Departamento das Pescas e Aquacultura da FAO. Os compromissos alcançados serão objeto de
seguimento e relatório durante a próxima Conferência O Nosso Oceano em 2018 na Indonésia. Mais
informação no comunicado de imprensa da Comissão Europeia: http://europa.eu/rapid/press-release_IP17-3603_en.htm e no comunicado de imprensa do LIFE: http://lifeplatform.eu/life-calls-inclusive-bluegrowth/
O LIFE organizou um workshop para motivar a comparência dos Pescadores de pequena escala nos
Conselhos Consultivos.
Os membros do LIFE representando as regiões do
Mar Báltico e Mar do Norte estiveram presentes
num Workshop sobre Conselhos Consultivos (CC’s)
organizado pelo LIFE em Hamburgo (Alemanha) no
dia 2 de Outubro. Encarado como uma
oportunidade para troca de opiniões, identificar as
melhores práticas de envolvimento e planos
futuros a serem adotadas pelos CC’s, resultou num
bom número de debates e de promessas de maior
envolvimento dos nossos Membros e amigos nas atividades das CC’s do Mar Báltico e Mar do Norte. Foram
igualmente realçadas algumas questões mais amplas, mas igualmente importantes para a gestão das
pescas Europeias, tais como a cooperação com as autoridades locais/regionais e a importância da
proatividade nos mercados de pescado. Baseado nestes frutuosos debates, o Workshop produziu um
conjunto de recomendações que foram posteriormente disponibilizadas para a Conferência sobre suporte
financeiro às Comunidades Costeiras pós-2020 que decorreu entre 12-13 de Outubro em Tallin.
(http://www.emff-now-and-then.eu/documents/FULL/RoundTable/2.%20M.%20Rucinski.pdf).
O
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comunicado de imprensa sobre o Workshop encontra-se disponível aqui http://lifeplatform.eu/lifeadvisory-councils/ .

OUTRAS NOTÍCIAS DO ESPAÇO EUROPEU
03/10 Copenhaga (Dinamarca) – Alguns dos participantes do Workshop de Hamburgo também estiveram
envolvidos proactivamente no âmbito do subgrupo BSA sobre gestão de pescas baseadas em
ecossistemas. As questões referentes à interação entre focas, corvos marinhos e as pescas de pequena
escala, assim como o reatar dos trabalhos sobre o esboço do plano a longo prazo para o salmão,
dominaram a agenda. Sobre as focas, a discussão passou por apresentações efetuadas por cientistas
líderes no tema e terminaram com um conjunto de compromissos sensíveis e equilibrados apresentados
pelo presidente da mesa (o relatório contendo as conclusões do encontro encontra-se aqui:
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-onecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB
).
Os
debates em torno do salmão resultaram na constituição de um grupo redator, incluindo a equipa LIFE, que
rapidamente elaborou uma minuta contendo a posição do BSAC para aprovação pelo seu Comité Executivo
(ExCom) em Novembro.
9/10 Bruxelas (Bélgica) – O Subdiretor do LIFE Brian O’Riordan participou enquanto palestrante numa
Audiência Pública no Parlamento Europeu acerca de “Grandes arrastões: Destruidores ou Sustentáveis”.
A sua apresentação realçou o facto de que, enquanto modelo de pesca, os grandes arrastões alteram as
regras do jogo, concentrado o poder económico e político nas mãos de uma minoria, marginalizando as
comunidades costeiras que dependem da pesca costeira e oportunidades para o processamento do
pescado.
Mais
informação
sobre
o
evento
disponível
aqui:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20171002CHE02521
11-12 Bruxelas (Bélgica) – O Subdiretor do LIFE Brian O’Riordan participou de um evento organizado pela
DG Mare sobre “Planeamento Espacial Marítimo para um Crescimento Azul: Como planificar a
sustentabilidade”. Foi pedido ao Brian que moderasse uma mesa redonda temática sobre pescas. Mais
info: http://msp-platform.eu/conference-documents-msp-blue-growth-conference
12-13/10 Tallinn (Estónia) – O Coordenador do LIFE para os Mares Báltico e do Norte e o nosso Consultor
para o Atlântico participaram no evento "Para lá de 2020: Acompanhando as Comunidades Costeiras
Europeias” organizado pela presidência Estoniana da União Europeia e pela Comissão Europeia DG MARE.
O foco deste evento foi o financiamento pós-2020 e a implementação das pescas Europeias. Duas das
mensagens proferidas pelo Comissário Vella que captaram particularmente a atenção do LIFE foram: 1)
enquanto o sector pesqueiro consegue no global bons proveitos, 53 das 135 frotas de pequena escala
por toda a Europa estão na zona vermelha e 2) a assimilação do atual Fundo é baixo; dever-se-ia
aproveitar mais dos fundos disponíveis dado que o futuro pós-2020 do EMFF, pelo menos na sua atual
configuração, é incerto; é crucial, como complementou o Presidente do Comité PECH do Parlamento
Europeu Sr. Cadec, para um suporte continuado ao sector das pescas de pequena escala. Enquanto
complemento importante da conferência, decorreu um workshop sobre o apoio às pescas de pequena
escala por toda a Europa através de vários projetos piloto regionais, tendo a equipa do LIFE apresentado
resultados até ao momento do projeto dos Mares Báltico e do Norte (conhecido por BANS), e que ocorreu
logo a seguir à introdução efetuada pelo Sr. Cadec (disponível aqui http://lifeplatform.eu/wpcontent/uploads/2017/10/BANS-presentation-Tallinn_finalR.pdf ). Não restam dúvidas de que o evento irá
influenciar significativamente a abordagem da Comissão Europeia ao financiamento ás pescas após 2020.
Recomendamos, pois, uma consulta atenta ao seu website em http://www.emff-now-and-then.eu .
17-18/10, Kołobrzeg (Polónia) – Representantes do membro Polaco do LIFE Darlowska e Wolinska, a par
da equipa do LIFE, participaram ativamente numa conferência realçando os resultados de MARELITT, um
2

projeto concebido para lidar com a pesca fantasma no Mar Báltico. As apresentações focaram a deteção,
retirada e utilização das redes fantasma, assim como métodos para prevenir as perdas de equipamentos.
Os membros do LIFE aproveitaram a oportunidade das animadas trocas de impressões para
apresentarem os resultados emergentes do seu projeto em grande escala para recolha de redes
fantasma nas águas costeiras Polacas, criando assim uma redobrada atenção sobre o seu bom trabalho.
Mais informação disponível aqui: https://www.marelittbaltic.eu/news/2017/10/25/many-thanks-to-allparticipants e aqui (em Polaco) http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/37235-niewidoczne-pulapkina-dnie-baltyku
19/10 Bruxelas (Bélgica) – O Subdiretor do LIFE Brian O’Riordan esteve presente no Grupo de Trabalho
Demersal do Mar do Norte AC. Os temas em discussão incluíram as obrigações de desembarque,
seletividade, o Plano Multianual do Mar do Norte, e Regulamento sobre Medidas Técnicas. Tal como
noutros CC’s, é notória a ausência de organizações representativas das pescas de pequena escala.
http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-working-group-19th-october-2017-brussels/

NOTÍCIAS DOS NOSSOS MEMBROS
Membros Espanhois do LIFE participaram no 1º Congresso Internacional de Pescas de Pequena Escala
5-6/10 Conil (Espanha) – Os membros do LIFE Espanha, provenientes das Ilhas Canárias, Cabo de Gata e
dois elementos da equipa LIFE,
estiveram presentes no 1º Congresso
Internacional sobre Pescas de
Pequena Escala organizado pelos
consultores Soldecocos. O evento que
durou dois dias representou uma
oportunidade para uma reflexão
coletiva acerca do futuro das pescas
de pequena escala e partilhas de boas
práticas. Os participantes aprovaram
por unanimidade a “Declaração de Conil”, uma tomada de posição oficial pelo sector para salientar o seu
empenho em unir esforços para a sustentabilidade das pescas (texto integral aqui:
https://www.slideshare.net/inmamine/declaracin-de-conil ) .
Representante de Membros do Sudoeste Francês convidados pela “DG Environment” para a Croácia
10/11 Zadar (Croácia) – Um workshop sobre medidas de gestão das pescas nos locais Natura 2000 no
Mar Mediterrâneo foi organizado pela “DG Environment” da Comissão Europeia na Croácia. O Sr. Bertrand
Cazalet, representando os membros LIFE do SPMLR, fez uma exposição sobre gestão de pescas de pequena
escala dentro do contexto dos referidos locais, salientando as diferenças entre Malta , onde os Pescadores
são excluídos do planeamento e utilização e França, onde existe uma abordagem mais positiva através do
chamado
“Parque
Marinho
Costa
Azul”.
Informação
adicional
disponível
aqui:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/fisheries_management_measure
s_in_natura2000_mediterranean_sea_en.htm
Membros LIFE de Chipre protestam contra o lobby dos arrastões
30/10 Larnaca (Chipre) –Cerca de 200 membros da organização nacional de pequenos Pescadores
reuniram-se no porto comercial de Larnaca para protestar contra a autorização concedida pelo Ministério
Nacional a mais um super arrastão para poder operar na área. A manifestação realizou-se “a bordo” com
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o bloqueio da entrada do porto por 30 embarcações. O membro LIFE, Associação de Pescadores Zygi,
contribuiu ativamente no protesto com mais de 40 pescadores presentes. Participaram igualmente outras
pessoas da comunidade local apoiando a causa, e o acontecimento teve cobertura pela imprensa e media
nacionais. Graças a esta ação, o Ministro acabou por retirar a autorização concedida. Os pequenos
pescadores de Chipre não entregarão jamais a sua ilha nas mãos de arrastões industriais e estão
determinados a encetar outras ações deste género caso voltem a surgir situações idênticas no futuro. Mais
informação disponível na Revista de Imprensa no final desta newsletter.
Cercadores tradicionais Finlandeses a caminho do reconhecimento internacional.
Puruvesi (Finlândia) – Membros LIFE da
Finlândia,
Cooperativa
“Snowchange”,
reportaram uma das piores épocas de pesca
desde sempre este ano devido às extremas
condições climatéricas. Numa nota mais
positiva, na sequência de uma proposta
efetuada por peritos nacionais em cultura e
tradições herdadas, a pesca de cerco invernal
levada a cabo no lago Puruvesi por membros do
LIFE foi incluída na lista das “Tradições Vivas
da Finlândia”; um primeiro passo para um
potencial reconhecimento internacional pela
UNESCO (mais informação em Finlandês
disponível aqui
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Puruveden_talvinuottaus
).
Em
paralelo, já estão a decorrer os preparativos para o terceiro Festival das Tradições Piscatórias do Norte
que irá decorrer em Tornio, Finlândia, de 6 a 9 de Setembro de 2018. O evento, apoiado pelo LIFE,
representará uma oportunidade para juntar pescadores comerciais da Sibéria, Escandinávia e outras
partes da Europa para uma frutuosa partilha sobre pescas de pequena escala. Um encontro único para o
qual todos estão convidados!

BEMVINDOS A BORDO
A acrescentar aos membros que se juntaram a nós em 2017, a seguinte organização passou a fazer parte
do LIFE oficialmente este mês:
Câmara de Comercio e Ofícios da Croácia – Rede de Pequenos Pescadores
A rede da Câmara de Comércio e Ofícios da Croácia,
dedicada aos pequenos pescadores, juntou-se ao
LIFE este mês. É composta por 2500 membros,
todos eles Pescadores de costa em embarcações
de 4 a 12 metros. Pescam maioritariamente com
linha e anzol, redes de emalhar e nassas (potes).
Associaram-se ao LIFE para promover as pescas de
forma sustentável, assim como para reforçar os
seus contactos com os decisores nacionais e
Europeus e poderem aceder aos projetos
financiados pela UE. Bem-vinda Croácia!
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REVISTA DE IMPRENSA
Marsaxlokk Pescadores Artesanais, uma recém-criada organização de pequenos Pescadores de Malta,
registou uma importante vitória ao assegurar a aprovação oficial para abastecimento sem taxas de
combustível aos seus afiliados (Inglês)
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171029/local/traditional-fishermen-win-fight-for-taxfree-diesel.661622
Revista de imprensa e Vídeo do protesto pelos membros LIFE de Chipre (Grego)
http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/448051/ekleisan-to-limani-larnakas-oi-psarades
http://politis.com.cy/article/tp-psarolimano-larnakas-eklisan-gia-dio-ores-i-psarades
http://cyprustimes.com/2017/10/30/vinteo-400-psarades-tis-varkes-tous-eklisan-limani-larnakas-endixidiamartyrias/
http://www.sigmalive.com/news/local/467672/ta-vrikan-gia-tin-akyrosi-tis-tratas-kougialispsarades
Super arrastões: Destruidores ou sustentáveis? (Inglês)
http://blog.through-the-gaps.co.uk/2017/10/super-trawlers-case-of-too-much-fish-in.html
https://maramedia.ie/latest-news-skipper/768-supertrawlers-the-debate
Sector pesqueiro industrial holandês defende super arrastões (Holandês)
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/reders-verbaasd-over-aanvallen-groene-ngo-s
Bloom NGO pressiona EP contra a pesca de impulso (Francês)
https://reporterre.net/La-peche-electrique-tente-de-faire-son-retour-en-Europe
MEP Irlandês pede investigação à pesca por impulso (Inglês)
http://www.inshore-ireland.com/News/mep-calls-for-investigation-into-pulse-trawling.html

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
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