
Apoiando os países em desenvolvimento na  
implementação da abordagem de ecossistema para a pesca

A gestão e a abordagem do 
ecosistema às pescas 
A abordagem do ecosistema às pescas (EAF) salienta a 
necessidade de manter ou de melhorar a saude e a produtividade 
do ecosistema destinada a uma produção sustentável da pesca. 

O objectivo do projecto EAF é planear, desenvolver e administrar 
a pesca de forma a envolver as multiplas necessidades e as 
aspirações das sociedades sem comprometer as opções das 
gerações de beneficiarem da vasta gama de produtos e dos 
serviços do ecosistema.

A introdução duma aproximação do ecosistema à pesca 
beneficia o pescado, os pescadores, as comunidades pesqueiras 
e os países: 

• auxiliando a realizar a segurança alimentar; 

• fortalecento os esforços nacionais e regionais no combate  
 à pobreza; 

• melhorar os conhecimentos sobre os recursos da pesca e  
 aos reestabelecimento das reservas esgotadas de peixe;

• melhorar a monitorização das reservas de peixe e o   
 planeamento das actividades de gestão; 

• encorajar as partes interessadas na gestão de decisões afim  
 de assegurar o seu cumprimento;

• regular as actividades que causam impacto à pesca. 
Para mais informações sôbre o EAF e o projecto EAF-Nansen, contacte:

O Coordenador
Projecto EAF-Nansen 
Serviço de Pesca Marinha e Continental (FIRF)
Organização das Nações Unidas para a  
Alimentação e Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, ITÁLIA
Telefone: (+39) 0657 056007 
Fax: (+39) 0657 053020
www.eaf-nansen.org

O PROJECTO  

EAF-NANSEN 
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O Interessado e a abordagem do 
ecosistema à pesca
A abordagem do ecosistema à pesca (EAF) beneficia o peixe, 
os pescadores e as comunidades pesqueiras. 

A abordagem do ecosistema à pesca (EAF) reconhece que 
a gestão da pesca deveria esforçar-se no sentido de atingir o 
bem-estar humano e do ecosistema. O projecto EAF envolve as 
multiplas necessidades e as aspirações das sociedades presentes 
e vindouras. O projecto tambem assegura que os administradores 
e as presentes partes interessadas compartilhem duma visão 
comum sobre os recursos pesqueiros. 

A participação das partes interessadas, nomeadamente, 
pescadores, comunidades pesqueiras e os empresários da 
industria de pesca, na gestão da pesca e dos seus recursos, é 
essencial à implementação com êxito do projecto EAF.  O papel 
dos interessados inclui: 

•	compartilhar os seus conhecimentos sobre a pesca e as   
 populações de peixe, com pessoas ligadas à pesca (gestores  
 de recursos e cientistas);

•	adoptar metodologia responsável da pesca; 

•	apoiar no combate contra a pesca ilegal;

•	reconhecer a importância de todas as espécies marinhas e  
 garantir o cumprimento dos limites de captura; 

•	auxiliar a manter um ecosistema equilibrado evitando a   
 captura de aves marinhas, tartarugas, tubarões e de outras  
 espécies em vias de extinção; e

•	participar em trabalhos consultativos e de planeamento  
 conjuntamente com gestores de pesca. 

Com a introdução duma aproximação do ecosistema à pesca 
os governos poderão desenvolver  e promover politicas de 
gestão que garantem uma pesca sustentável e o combate à 
pobreza.
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