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EM DESTAQUE

Grupo de Foco criado pelo LIFE vai promover a cogestão através da Europa durante os próximos três anos
18/1 Barcelona (Espanha) –O LIFE tomou a iniciativa de reunir representantes de organizações de pescadores, autoridades
públicas, ONG’s e outras partes interessadas para criar formalmente um Grupo de Foco em Cogestão que promova de uma
forma efetiva e inclusiva a gestão das pescas
através da Europa baseada no conceito de
cogestão. A reunião, proporcionada pelo LIFE e
cujo anfitrião foi o Governo da Catalunha, juntou
20 peritos com práticas e experiências diversas
que partilharam os seus conhecimentos e
refletiram em conjunto acerca do sucesso dos
modelos de cogestão existentes, e como
promover a aplicação das boas práticas locais
numa escala mais alargada. O Grupo pretende
coordenar ações práticas num futuro próximo,
incluindo o desenvolvimento de capacidades e a
partilha de ferramentas e metodologias, a levar
a cabo num período inicial de dois anos (20182020). Foram apresentadas várias iniciativas de cogestão bem-sucedidas. O Grupo de Foco vai fomentar a reflexão, a
cooperação e ações conjuntas que permitam gerar um maior impacto para o bem dos recursos das comunidades
piscatórias, incluindo a cooperação com as instituições da UE e no Quadro da Comissão Geral das Pescas para o
Mediterrâneo. Mais informação aqui: http://lifeplatform.eu/time-paradigm-shift/
De volta ao trabalho: Parlamentares e parceiros abrem caminho para o novo ano institucional que se avizinha
29/8 Bruxelas (Bélgica) – O LIFE esteve presente na primeira reunião
da Comissão PECH do Parlamento Europeu após a pausa de Verão. A
agenda de trabalhos incluiu: discussão do novo EMFF (relator Euro
Deputado Gabriel Mato); redução do impacto dos plásticos (relator
Euro Deputada Renata Briano); o Plano Multianual para as Águas
Ocidentais (relator Euro Deputado Alain Cadec) e uma atualização do
Regulamento das Medidas Técnicas. Sobre este último, o relator Euro
Deputado Mato, sublinhou que as discussões sobre as pescas por
impulso elétrico seriam mantidas para o final da agenda a fim de evitar
bloqueios nas outras matérias em apreciação e informou que existem
3 cenários na mesa: uma proibição (proposta pelo Parlamento); o
status quo (85 licenças conforme proposto pela Comissão); e uma redução das licenças alinhada com a derrogação de 5%
(solução de compromisso). A próxima reunião PECH está agendada para o dia 24 de Setembro. Agenda e documentos de
trabalho disponíveis aqui: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/draft-agendas.html
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OUTRAS NOTÍCIAS DO ESPAÇO EUROPEU

3/7 Bruxelas (Bélgica) – O Coordenador LIFE para o Mar Báltico e do Norte esteve presente num workshop científico sobre
a regionalização da Política Comum das Pescas, organizado pelo Instituto Alemão Thuenen e com a representação do
Estado do Meclemburgo-Pomerânia. Os participantes ostentaram de forma generalizada uma atitude positiva acerca do
princípio da regionalização e moderadamente crítica quanto à natureza lenta do Sistema - esta última com mais relevância
nos interesses das pescas industriais em busca de maior flexibilidade na implementação da Obrigação de Desembarque. O
ponto de vista do LIFE quanto à importância de uma abordagem mais localizada às comunidades piscatórias, bem patente
no sucesso dos Grupos de Ação Local nas Pescas, também foi ouvido. Complementarmente, a necessidade de obter alguma
clarificação adicional acerca o conceito de regionalização foi expresso por alguns participantes, na senda de uma maior
transparência pública do processo de regionalização.
5/7 Riposto (Itália) – O Gestor de Projeto LIFE para Itália visitou a Costa Sudoeste da Sicília para apresentar o LIFE. Destacase o encontro com a Administração Regional das Pescas, na cidade de Riposto, e com os pescadores locais e suas famílias.
As comunidades piscatórias lamentaram-se acerca de alguns dos desafios que se colocam ao setor, tais como a complexa
regulamentação e a falta de apoio institucional. Em geral, os meses de Julho e Agosto foram particularmente importantes
para a Sicília dado que a Administração Regional publicou o aviso de concursos do Fundo Europeu Marítimo e das Pescas
para 2014-2020, a ferramenta da UE dedicada ao apoio das pescas e da aquacultura assim como de outros setores da
“economia azul”. Os avisos incluem a diversificação de atividades (tais como as que surgem através da pesca turística),
higiene e segurança dos pescadores a bordo, uso sustentável de redes, eficiência energética das embarcações, marketing,
processamento e venda direta do produto das pescas. Mais informação disponível aqui (em italiano): bit.ly/2wOBZ5B
9/7 Bruxelas (Bélgica) – Para celebrar o “Dia da Dependência do Peixe” foi pedido ao Subdiretor do LIFE que moderasse
uma mesa redonda organizada pela “Slow Food” salientando as falhas, desafios e barreiras que se colocam à
implementação da Política Comum de Pescas na perspetiva dos pescadores Europeus de pequena escala. Estiveram
presentes funcionários da UE, partes interessadas, pescadores e peixeiros. “O Dia da Dependência do Peixe” pretende
indicar o grau de contribuição, ou melhor de dependência, das pescas em cada país ou região para o seu índice de segurança
alimentar. Os debates mostraram que existe muito mais acerca da segurança alimentar do que o mero conceito de “Dia da
Dependência do Peixe” consegue incorporar. Registos de pesca dos navios, estratégia de crescimento azul, a poluição do
plástico, a crescente população do planeta que necessita de ser alimentada, espécies desconhecidas e a carência de
conhecimentos acerca das mesmas foram igualmente temas discutidos. Para mais detalhes veja
https://www.slowfood.com/fish-dependence-day-brussels/
16/7 Bruxelas (Bélgica) – O Subdiretor do LIFE, o Coordenador e Oficial de Comunicações para o Mar Báltico e Mar do Norte
participaram numa reunião bilateral com a equipa DG MARE da Comissão Europeia para dialogar acerca da proposta
recentemente publicada com vista à edição 2021-2027 do Fundo Europeu Marítimo e das Pescas. Foram cerca de duas
horas de negociações construtivas e frutíferas, resultando numa compreensão mais alargada das razões que presidiram à
proposta efetuada pela Comissão e num alinhamento de pontos de vista em várias áreas, tais como o Artigo 15 que obriga
todos os Estados-membro a prepararem um plano de ação para as pescas de pequena escala costeira. Durante o mês de
Julho, a equipa do LIFE também manteve encontros com as ONG’s BirdLife e Client Earth para uma troca de impressões
acerca desta nova proposta da Comissão sobre regulação. Mais detalhes neste artigo na nossa página web
http://lifeplatform.eu/new-european-maritime-and-fisheries-fund/
17/7 Bruxelas (Bélgica) – A Comissão Europeia publicou recentemente a sua proposta de revisão do Regulamento de
Controlo de 2009 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1224 ). O conselho Consultivo
de Mercados (MAC), do qual o LIFE é membro de pleno direito, criou um Grupo de Foco para discutir as alterações
propostas e reuniu-se pela primeira vez acerca deste tema no dia 17 de Julho. Muito particularmente, a medida de
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rastreamento das alterações propostas contém várias implicações para as vendas diretas dos pequenos pescadores, pelo
que é importante debruçar-se sobre este tema. O MAC pretende elaborar um parecer sobre as alterações à atenção do
Conselho e do Parlamento.
25/7 Bruxelas (Bélgica) – A equipa do LIFE reuniu com dirigentes da DG Mare para discutir planos para um workshop que a
Comissão Europeia irá organizar em Bruxelas nos dias 4 e 5 de Dezembro sobre “ferramentas digitais para a monitorização
e controlo das pescas de pequena escala”. Segundo a DG Mare, apesar dos pequenos pescadores serem “um dos elos mais
fracos” do atual regulamento de controlo, não é intenção deste organismo instalar um sistema severo de monitorização
similar ao implementado sobre as frotas pesqueiras de grande escala. Pelo contrário pretendem ter sistemas para a)
monitorizar a posição das embarcações quando estas se encontram no mar e b) para relatar todas as capturas. Estão
igualmente interessados em salientar que os detalhes respeitantes aos tipos de equipamentos e sistemas de monitorização
a ser instalados estarão incluídos num “Regulamento de Implementação” que não será finalizado enquanto o Regulamento
de Controlo das Pescas não for adotado (possivelmente no início de 2020). Assim, o Regulamento de Controlo não entrará
em ação plena antes de pelo menos 2 anos após a sua adoção.
4/8 Inisheer e Arranmore (Irlanda) – O Oficial de
Comunicações do LIFE foi à Irlanda visitar os membros do
IIMRO – a Organização dos Recursos Marinhos das Ilhas
Irlandesas – nas ilhas de Inisheer e Arranmore. As
comunidades piscatórias Irlandesas locais enfrentam um
conjunto de desafios vivendo em áreas remotas e
sobrevivendo maioritariamente de espécies livres de
quotas tais como o caranguejo e a lagosta. De facto, a
maioria dos direitos de pesca estão na posse de grandes
companhias de pesca, algumas das quais estão ancoradas
no porto de Killybegs, em County Donegal, deixando muito
poucas opções para os pequenos pescadores e impedindo
a polivalência. A equipa do LIFE ficou impressionada pela
resiliência dos seus membros Irlandeses. Na ilha de
Inisheer, por exemplo, os pescadores locais instalaram
uma banca próximo da praia com deliciosos produtos
pescados e transformados localmente, que os turistas adoram. Os clientes apreciam os produtos frescos e sentem-se
satisfeitos por apoiarem as comunidades locais enquanto degustam o delicioso marisco.
11/8 Truro (Reino Unido) – Foi lançado um novo estudo académico acerca do papel das mulheres nas famílias de
pescadores apoiado pela Universidade de Exeter. O projeto consiste num estudo comparativo que aborda a experiência
das mulheres nas pescas de pequena escala nos dois lados do Oceano Atlântico, com um especial enfoque no Reino
Unido, Terra Nova e Labrador (Canada). Madeleine Gustavsson, assistente de investigação, tem a seu cargo a liderança do
projeto. Contará com o apoio, entre outros peritos, do Diretor Executivo do LIFE Jeremy Percy e da Presidente da AKTEA
Marja Bekendam que fazem parte da Comissão Diretora e disponibilizarão o seu conhecimento e experiência nesta matéria.
Mais informação disponível aqui http://www.thewesternstar.com/news/local/new-study-highlights-women-in-fisheries232766/ e aqui http://lifeplatform.eu/women-in-fisheries-website-launched/
23/8 Copenhaga (Dinamarca) – O Coordenador LIFE para o Mar Báltico e do Norte participou no Grupo de Trabalho
Demersal do Conselho Consultivo do Mar Báltico em substituição do Sr. Wolfgang Albrecht, Diretor LIFE para a Alemanha.
A reunião incidiu na revisão do Regulamento de Controlo das Pescas recentemente proposto pela Comissão. Com um foco
no setor das pequenas pescas, a proposta necessita de especial atenção por parte dos Membros do LIFE e as opiniões dos
membros Alemães do Fischereischutzverband foram devidamente apresentadas e muito bem acolhidas durante a reunião.
O LIFE apelou a uma abordagem em condições equitativas, testes exaustivos e soluções práticas com um envolvimento
total dos pescadores de pequena escala. O LIFE sublinhou igualmente a necessidade para as autoridades de manter a
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atenção sobre os problemas que realmente colocam em perigo as reservas pesqueiras, tais como as rejeições não
declaradas nas pescas móveis ou os problemas no controlo da potência dos motores.

NOTÍCIAS DOS NOSSOS MEMBROS
Darlowska fornece bacalhau de qualidade superior para um evento gastronómico nacional
7-8/7, Przywidz (Polónia) – A Associação de Chefs Polacos organizou a 15ª edição da Colheita do Bacalhau, um concurso
nacional de pratos de bacalhau confecionados por Chefs, orgulhosamente oferecido pelo Membro LIFE Darlowska; a
Diretora do LIFE Kasia Wysocka e uma equipa do LIFE estiveram igualmente presentes. Este evento de alto nível e nomeada,
contando com a participação de numerosos parceiros do setor da alimentação, representou uma excelente oportunidade
para realçar a qualidade e o valor acrescentado do peixe fresco fornecido pelos pequenos pescadores com recurso a
métodos de pesca de baixo impacto ambiental. O Darłowska e o LIFE foram ambos reconhecidos como “Best Business
Partners” (Melhores Parceiros Negociais) do evento. Aguardamos com imenso prazer e expectativa a edição do próximo
ano!
Wolinska organiza a Festa do Arenque com enorme sucesso
7-8/7, Niechorze (Polónia) – Em paralelo com a Colheita do Bacalhau, na Costa Ocidental da Pomerânia, a Organizaçãomebro LIFE Wolinska organizou a 18ª edição da Festa do Arenque, no quadro de um projeto mais alargado com o nome
de “Wolin: an island of tastes” (Wolin: uma ilha de sabores) ( http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie). Um evento
orientado para o turismo, contou com uma prova de peixe em larga escala (através de um enorme caldeirão de 3000 litros
de uma deliciosa sopa de peixe) e de várias palestras em torno dos benefícios variados que envolvem o consumo de peixe
capturado localmente e com recurso a meios de baixo impacto ambiental, nos quais participaram ativamente as equipas
do LIFE.

REVISTA DE IMPRENSA E ARTIGOS INTERESSANTES

O Subdiretor do LIFE Brian O’Riordan acerca da dependência do peixe (Inglês)
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/
O Diretor Executivo do LIFE Jeremy Percy acerca de pesca por impulso (Inglês)
https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/
Evento em parceria realizado em Barcelona (Espanhol)
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__i
mpulsara_la_cogestion_en_europa_.html
Conferência sobre o Setor Pesqueiro Escocês que ocorrerá em Outubro (Inglês)
https://www.fishupdate.com/inshore-mens-voice-heard/
Confrontos na pesca de vieiras entre Pescadores Franceses e Ingleses (Inglês)
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-warskirmish
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O estado de espírito que preside aos sistemas ITQ (Inglês)
http://www.pnas.org/content/early/2018/08/22/1716545115
A crise das pescas de pequena escala em Malta (Inglês)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00300/abstract
O impacto dos plásticos (Francês)
https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/09/contaminations-nous-avons-navigue-sur-limmense-soupe-de-plastique-du-pacifique_5352450_5347501.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
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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