
 

N E W S L E T T E R  

11 de fevereiro de 2015, ESTM, Peniche 

Primeira reunião do projecto da WWF ‘Co-Pesca’ apresentou a co gestão como solução para as 
pescarias de eixo Peniche/Nazaré e promoveu debate participativo 

 
 

A 1ª reunião do projecto da WWF ‘Co-Pesca’ teve dois 
objectivos: por um lado apresentar o projecto complementado 
com outros casos de co-gestão e por outro colocar os 
stakeholders presentes a trabalhar nos casos de estudo 
previamente identificados. 

Esta reunião que teve a presença de 32 participantes 
representantes de variadas instituições, iniciou-se com uma 
apresentação do trabalho da WWF em Portugal pela 
Ângela Morgado, bem como as boas vindas da parte do 

Sérgio Leandro, sub-director da ESTM. De seguida, o projecto foi apresentado 
sumariamente por Rita Sá da WWF Portugal. O caso da co-gestão da pesca de enguia de areia na 
Catalunha foi apresentado por Maurício Pulido (ver caixa de texto), tendo sido este reforçado de seguida 
por José Luis Ríos da WWF Espanha, com outros casos de co-gestão de pescarias espanholas 
acompanhadas pela WWF. 

A 2ª parte da reunião decorreu com os trabalhos dos participantes sobre os casos de estudos previamente 
identificados no eixo Peniche-Nazaré. Cada caso estudo tinha uma mesa com um repectivo facilitador e 
relator, acrescentando-se ainda uma mesa para sugestões de casos de estudo. Os presentes foram 
convidados a escolherem duas mesas para trabalharem.  

A sessão foi encerrada com a presença dos Presidentes das Câmaras Municipais da 
Nazaré e Peniche, Walter Chicharro e António Correia, respectivamente, que 
salientaram a importância que a co-gestão poderá ter para as pescarias locais. 

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. 

Queremos ainda agradecer à ESTM pela cedência do espaço, bem como por toda a disponibilidade em 
apoiar a nossa iniciativa. 
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Maurício	   Pulido,	   representante	   da	   pesca	   da	   Enguia	   de	  
areia	  da	  Catalunha,	  contou	  toda	  a	  história	  da	  sua	  pescaria	  
e	  como	  surgiu	  a	  oportunidade	  de	  iniciarem	  a	  co-‐gestão.	  
Chamou	   a	   atenção	   que	   desde	   a	   co-‐gestão	   começou,	   em	  
2012,	  os	  75	  pescadores	  de	  enguia	  de	  areia	  pescam	  cerca	  
de	  metade	  e	  ganham	  cerca	  do	  dobro.	  
Neste	  momento,	  Maurício	   considera	  que	  a	   co-‐gestão	  é	  o	  
modelo	   a	   seguir	   e	   como	   entusiasta	   que	   é,	   incentivou	  
todos	   os	   pescadores	   presentes,	   bem	   como	   cientistas,	  
administração	   e	   ONG	   a	   envolverem-‐se	   e	   com	   a	   devidas	  
adaptações	  replicarem	  este	  caso	  de	  sucesso	  nas	  pescarias	  
do	  eixo	  Peniche-‐Nazaré. 

Consulte o relatório completo desta 1ª reunião, 
A Q U I  

Obrigada pela partipação de todos! 

Maurício	  Pulido	  durante	  a	  sua	  apresentação	  (em	  cima),	  apresentações	  (em	  cima	  à	  
direita),	  os	  grupos	  de	  trabalho	  (à	  direita)	  e	  os	  dois	  presidentes	  das	  câmaras	  da	  
Nazaré	  e	  de	  Peniche	  –	  Walter	  Chicharro	  e	  António	  Correia	  (à	  direita	  em	  baixo)	  

Caso de Sucesso em Co-gestão das Pescas  
apresentado em Peniche  

http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/co_pesca/

