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Contratos com os Grupos de Ação Local Pescas e Urbanos 

No passado dia 15 de fevereiro decorreu, no Teatro Municipal de Vila do Conde, a Sessão de Assinatura 

dos Contratos com os Grupos de Ação Local – Desenvolvimento Local de Base Comunitária de âmbito 

urbano e costeiro, no valor total de 68 M€ de Fundos da União Europeia. 

Esta sessão contou com a presença da Senhora Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e do Senhor Secre-

tário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza. O encontro, promovido pela AD&C - 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, foi precedido de uma cerimónia de assinatura de 36 contratos entre as Autoridades de 

Gestão dos Programas Operacionais financiadores e os Grupos de Ação Local. 

Estes contratos tornam possível a mobilização de recursos para a concretização das Estratégias de Desenvolvimento Local. Estes con-

tratos assinados com 12 Grupos de Ação Local Pescas, no montante de cerca de 40M €, e os assinados com 26 Grupos de Ação Local 

Urbanos, têm uma dotação de 28M €. 

O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) é uma abordagem territorial, através da qual são implementadas Estratégias de 

Desenvolvimento Local concebidas por Grupos de Ação Local com uma estreita ligação ao tecido social, económico e institucional de 

cada território, visando o desenvolvimento, diversificação e competitividade da economia e a melhoria das condições de vida das popu-

lações. 

 

A PESCA por um MAR SEM LIXO - Embarcações de Peniche separam lixo marinho 

O projeto A PESCA por um MAR SEM LIXO tem como principais objetivos melhorar a gestão de resíduos 

a bordo das embarcações de pesca e nos portos de pesca e disponibilizar equipamentos às embarcações 

de pesca que contribuam para melhorar a adoção  e manutenção de boas práticas ambientais. 

Ao promover a recolha seletiva dos resíduos gerados a bordo e capturados nas artes de pesca e disponi-

bilizando as infraestruturas adequadas para a sua receção em terra, este projeto vem unir pescadores e 

portos em torno da melhoria das condições ambientais da zona costeira portuguesa e na preservação dos 

ecossistemas marinhos. Este é um projeto piloto, em teste junto dos pescadores do Porto de Pesca de Peniche. Em articulação com as 

associações de pescadores e organizações de produtores desenhou-se uma estratégia e selecionaram-se tipologias de contentores a 

colocar a bordo e no Porto de Pesca de Peniche, por forma a facilitar o acondicionamento a bordo e a colocação dos resíduos em ter-

ra, selecionando-se locais estratégicos no Porto de Pesca. Até ao momento o projeto já envolve 31 embarcações de diferentes artes de 

pesca, 163 pescadores, tendo já sido entregues 43 contentores às embarcações e 1200 sacos para recolher a bordo. 

Este projeto tem como parceiros: APLM – Assoc. Portuguesa de Lixo Marinho, Opcentro – Coop. da Pesca Geral Do Centro, CRL; 

CAPA – Coop. dos Armadores de Pescas Artesanal, CRL; ADAPI – Assoc. De Armadores das Pescas Industriais; Câmara Municipal 

de Peniche; Valorsul, S.A.; e Ambinatura – Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda. 
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PESCAMAP - Mapeamento de Bancos de Pesca Algarvios 

O projeto PESCAMAP desenvolvido pelo CCMAR - Centro de Ciências do Mar do 

Algarve teve por objetivo: 

 

· Produzir mapas dos bancos de pesca do Algarve por forma a defender os interesses deste setor no processo de planeamento e ges-

tão espacial do meio marinho; 

· Preservar e valorizar a identidade e as tradições da comunidade piscatória pela produção de mapa dos fundos do Algarve com base 

na toponímia dos pescadores algarvios; 

· Promover uma pesca sustentada e sustentável, compatível com proteção e conservação do meio marinho, pela produção de mapas 

da biodiversidade do Algarve.  

 

Terminado o projeto PESCAMAP, desenvolvido pelo CCMAR e financiado  pelo programa PROMAR, Eixo 4, medida “Desenvolvimento 

Sustentável das Zonas Costeiras“, através do GAC Barlavento, encontra-se já disponível o relatório final - volume I e II que inclui vários 

mapas dos bancos de pesca do Barlavento Algarvio, nomeadamente: 

 mapas de distribuição do esforço de pesca da pequena pesca costeira e do cerco 

 mapas de distribuição das capturas em peso por esforço de pesca (CPUE)  e do rendimento económico por esforço de pesca do 

cerco  

Os documentos poderão ser descarregados em bit.ly/1UlVQzi.  

Em breve, serão disponibilizados os mapas de distribuição da biodiversidade dos fundos marinhos da Costa Vicentina, da Praia do Bar-

ranco à Ponta da Piedade (volume III), assim como o mapa da toponímia dos mares algarvios, de acordo com a tradição da comunida-

de pesqueira da região. 

Documentário MINI Kitesurf Odyssey 

No passado mês de fevereiro decorreu em Lisboa a ante-estreia do Documentário MINI Kitesurf Odyssey, 

que relata em 50 minutos as peripécias do último record mundial alcançado na travessia entre Lisboa e a 

Madeira pelo velejador Francisco Lufinha. O evento teve lugar no auditório do IPMA, em Algés e foi segui-

do de uma degustação de pescado fresco organizada pela Docapesca. 

Francisco Lufinha fixou novo recorde mundial da maior viagem em kitesurf sem paragens, atingindo os 

874 km, numa odisseia sem precedentes a partir de Lisboa que durou mais de 47 horas e 37 minutos, isto 

depois de ter superado, em 2013, o desafio de navegar, em Kitesurf, desde o Porto até Lagos, (trajeto de 305 milhas (654Km), durante 

29 horas) e de ter tido, em dezembro de 2014, a audácia de fazer a travessia Selvagens – Madeira (trajeto de 165 milhas (306km), em 

12 horas. 

Importa sublinhar que este filme se assume como uma inspiração e um exemplo para todos os atletas em geral e para os amantes das 

aventuras do mar e do desporto náutico em particular. 

Próximos eventos 

 18 de março: Campanha do Carapau & Cavala - Mercado Municipal de Matosinhos (Matosinhos)  

 19 de março: Campanha do Carapau & Cavala - Mercado do Bom Sucesso (Porto) 

 1 e 2 de abril: Campanha do Carapau & Cavala - Mercado Municipal de Viana do Castelo (Viana do Castelo) 

 6 a 10 de abril: Nauticampo 2016 - FIL (lisboa) 

 7 a 17 de abril: Peixe em Lisboa 2016 - Páteo da Galé (Lisboa) 
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