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Rare

Rare é a organização líder na promoção de mudanças de comportamentos na conservação. A Rare é

especializada na identificação de soluções locais comprovadas. Trabalha com parceiros e comunidades

em todo o mundo para que as soluções sejam implementadas a uma escala regional e nacional.

Pesca Para Sempre

Pesca para Sempre  é a solução liderada pela Rare para revitalizar os habitats marinhos costeiros, como

os recifes de coral, mangais e ervas marinhas, proteger a biodiversidade e garantir a subsistência dos

pescadores, suas famílias e comunidades no geral. Ele utiliza uma abordagem inovadora para lidar com a

sobrepesca costeira - empoderando as comunidades, através de direitos claros, uma forte governança,

liderança local e gestão participativa - que proteja os habitats essenciais  para os peixes e regula as

actividades pesqueiras.
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INTRODUÇÃO

A pesca costeira baseada na comunidade é uma atividade inerentemente local, mas a abordagem de
gestão predominante para essas pescarias não refletiu essa característica central. Existe uma lacuna
crítica para a pesca costeira baseada na comunidade porque as estruturas de governança e tomada de
decisão em torno delas não eram claras, eram excessivamente complexas ou centralizadas nas
autoridades nacionais. Mesmo em países onde a autoridade para gerenciar a pesca costeira foi
delegada a um nível local, ainda existe uma lacuna crônica de capacidade na organização e execução de
uma gestão eficaz desse setor de pesca díspar e diverso.

O principal desafio para o Pesca para Sempre é construir um sistema de gestão que vincule a tomada
de decisão local que reflita a natureza comunitária da pesca com as escalas ecológicas maiores
necessárias para sustentar as espécies-alvo, bem como as escalas políticas necessárias para alinhar a
abordagem em áreas geográficas mais amplas.

Pesca para Sempre não é para desenvolver um novo sistema de gestão e uma nova  estrutura de
governança das zonas costeiras. Este programa integra os órgãos de gestão aos sistemas de governança
já existentes  e alavanca, quando possível, a capacidade latente de gestão. A estratégia do programa
pesca para sempre é desenvolver a capacidade dos grupos de gestão para garantir uma tomada de
decisão transparente, equitativa e representativa para a pesca local que reflita os desejos das
comunidades constituintes e das partes interessadas. Em seguida, para fortalecer a conexão entre esses
grupos e o governo local, bem como as agências nacionais que têm mandato relevante sobre as águas
territoriais ou extração de recursos. Finalmente, para construir uma co-gestão eficaz e, em seguida,
formar uma rede horizontal desses grupos de gestão local para alinhar as abordagens de gestão ao
longo da costa.

Pesca para Sempre visa desenvolver a capacidade local que permite aos órgãos de gestão
estabelecerem legalmente e manter um limite no esforço de pesca em uma área específica para
beneficiar um grupo de pescadores acordado da (s) comunidade (s) local (is). Este é o foco da teoria do
acesso gerido. Se o esforço de pesca não for limitado, não há proposição de valor no modelo de gestão,
já que novos participantes na pescaria irão absorver qualquer valor adicional resultante de uma melhor
gestão.
Construir os mecanismos e um projeto cuidadoso para permitir que os órgãos de gestão estabeleçam e
executem de maneira justa limites de esforço, identifiquem conflitos e resolvam disputas costeiras e de
pesca é um objetivo central da estratégia de fase II do programa de pesca para sempre.

Além de formar e fortalecer órgãos de gestão local, Pesca para sempre trabalhará com de grupos locais
de gestão, envolvendo os governos locais a redes subnacionais de gestão coordenada através de
fronteiras políticas e jurisdições para corresponder à maior escala ecológica necessária para a
conservação eficaz do ecossistema e sustentável pescarias. Essas escalas subnacionais podem ser
estados ou províncias, paisagens marinhas, grandes áreas designadas de gestão de pesca ou alguma
outra unidade de governança espacial reconhecida responsável por centenas de quilômetros de costa.
Ao alinhar esta abordagem nos sistemas de governança existentes e unidades de planeamento espacial,
o programa concentrará no fortalecimento e, em seguida, engajar os governos locais, comunidades de
direito consuetudinário ou outros representantes de comunidades locais para promover o cumprimento
dos regulamentos existentes de pesca costeira e influenciar os sub- regime de gestão nacional.
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FF 2.0 PRINCÍPIOS PARA CONSTRUIR ÓRGÃOS DE GESTÃO EFICAZES

1. O órgão de gestão tem mandato legal para gerir e fazer cumprir o
2. órgão de gestão é composto por membros com competências adequadas
3. O órgão de gestão representa todas as partes interessadas relevantes na comunidade local

4. O órgão de gestão é transparente e responsável
5. O órgão de gestão realiza reuniões regulares
6. Finanças e plano de financiamento sustentável que identifica as fontes para apoiar as

atividades de gestão
7. plano de coordenação externa para identificar mecanismos para influenciar e informar os

órgãos do  nível nacional e subnacional

Detalhes do princípios básicos

1. corpo Gestao tem o mandato legal para gerir e aplicar a lei
a. nacional ou a política subnacional está em vigor que concede ao órgão de gestão

local autoridade para gerir e fazer cumprir a pesca.
b. Consulte a orientação de política e governança para a estratégia FF 2.0 para

desenvolver e implementar a política nos níveis nacional e subnacional. O órgão de

2. gestão consiste de membros com as seguintes competências, habilidades e características
a. Processo Tomada de decisão eficazes
b. de políticas
c. Execução de Execução e vigilância (pode vir da polícia local, guarda-parques)
d. Planeamento organizacional e participativo Planejamento

e. financeiro
f. Comunicação e coordenação
g. Resolução de conflitos
h. Rede
i. de relatórios de gestão para atividades de rastreamento e resultados
j. Interpretação de dados ecológicos e pesqueiros para tomada de decisão
k. Relações fortes com líderes e organizações relevantes necessários para influenciar a

política e compartilhar amplamente histórias de sucesso

3. O corpo de gestão representa todas as partes interessadas relevantes na comunidade local
(considerando igualdade de gênero e idade, equidade e representação entre as partes
interessadas)

a. Pescadores
b. Mulheres
c. Compradoras / comerciantes

d. Oficiais do governo
e. Organizações conservacionistas
f. Outros, conforme apropriado (por exemplo, instituições acadêmicas, religiosas,

instituições baseadas em vilas, instituições atuais que já trabalham localmente)

4. O corpo de gestão é transparente e responsável.
a. Objetivos claros são definidos
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b. instrumento de política
c. Plano de comunicação em vigor para compartilhar decisões com os membros da

comunidade

5. O corpo de gestão realiza reuniões regulares.
a. Reuniões para avaliar o plano de gestão e estabelecer novos controles de pesca

conforme necessário.
b. Reuniões para avaliar as necessidades operacionais e financeiras.
c. Reuniões para avaliar a conformidade com os regulamentos da MA.

6. Financiamento e plano de financiamento sustentável no local para identificar as fontes
para apoiar as atividades de gestão

7. plano de coordenação externa no local para identificar mecanismo para influenciar e informar
a nível nacional e subnacional

Criar a lista de verificação do corpo de gestão

● Revisão política relevante e legislação (ligação entre o local e o governo nacional /
subnacional)

● Estrutura organizacional e seleção de membros

● Constituição e regulamentos (protocolos e regras)

● Treinamento de competências para membros

● Termos de referência para membros

● Programação de reuniões e organização

● Procedimentos operacionais padrão (internos)

● Plano de trabalho e financeiro

● Monitoramento e avaliação do corpo de gestão

4


