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Coordenar o papel dos pescadores 
na criação de uma zona marinha protegida
FLAG: Marennes Oléron
St Pierre d’Oléron, França 

Apresentação do projecto 
Este projecto apoia o recrutamento de um 
coordenador designado para o sector das pescas 
para garantir a plena integração dos pescadores 
no processo de desenvolvimento de um Parque 
Natural Marinho (PNM), tanto ao nível da 
comunicação como da tomada de decisões. 

O processo de concepção do PNM do estuário do Gironda e Estreito de Charente vem na sequência da area’s defi-
nition as Natura 2000, sítio de importância comunitária. Entre Outubro de 2009 e Dezembro de 2010, trinta grupos 
de trabalho, nos quais participaram 150 pessoas representando as várias actividades, indústrias e associações acti-
vas na região e afectadas pelo PNM reuniram-se para definir as posições das partes interessadas e apresentá-las ao 
Comité de Concertation (Comité de Concertação). Este processo tinha como objectivo definir uma estratégia de 
gestão para um parque marinho de 6 500 km² que se tornará na maior zona marinha protegida da França metro-
politana. Esta região acolhe alguns dos portos de pesca mais activos de França, assim como inúmeras actividades 
industriais e recreativas. Têm de ser observadas uma série de restrições ambientais e socioeconómicas, com o fim 
de preservar o capital ambiental, apoiando simultaneamente uma série de actividades humanas. 

As partes interessadas do sector das pescas, representadas pelos três Comités Regionais de Pesca e Aquicultura 
Marítimas («CRPMEM») presentes na região, participaram de uma forma muito estreita na consulta para garantir 
a inclusão dos seus pontos de vista e continuidade da sua actividade profissional. No entanto, para reforçar a sua 
participação, garantir uma presença permanente nessas reuniões e garantir que as vozes dos pescadores fossem 
não só ouvidas como também compreendidas pelos actores não pertencentes ao sector da pesca (cientistas, 
ONG, representantes da sociedade), o CRPMEM of Poitou Charentes lançou um projecto no âmbito do Eixo 4 
para recrutar uma coordenadora de missão com um contrato de um ano renovável. A coordenadora, com conhe-

cimento científico e experiência de campo no sector das pescas, 
representou os interesses dos pescadores locais em todas as reuni-
ões do Comité de Concertação, garantindo a representação dos 
interesses dos pescadores na tomada de decisões vinculativas. A sua 
missão consistia também em informar proactivamente as partes 
interessadas, numa base permanente, resumindo as informações 
técnicas resultantes dessas reuniões (análise científica e perspecti-
vas de actores exteriores ao sector da pesca) e comunicando as 
mesmas aos pescadores e organizações de pesca.
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http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400469.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400469.html
http://www.comite-peches.fr/site/index.php?page=g12
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Principais lições
 > Pertinência relativamente aos temas FARNET: Ambiente, Cultura e Sociedade, Governação

 > Eficácia/eficiência: o processo está a entrar na sua fase final e debate-se agora o número de lugares a serem 
ocupados pelos pescadores na assembleia do comité de gestão do PNM. Graças ao trabalho do coordenador, 
têm-se se conseguido vários feitos como a inclusão de um glossário técnico relativo aos conceitos chave 
associados ao ambiente e à pesca no relatório da consulta final do Comité de Concertação. O trabalho da 
coordenadora conduziu também à revisão do estudo preparatório da Zona Marinha Protegida na sequência 
da identificação de dados em falta ou de erros de interpretação. Outro resultado observado com este pro-
jecto consistiu no aumento de cooperação e compreensão entre os actores do sector da pesca. 

 > Transferibilidade: a participação dos pescadores na concepção e gestão de Zonas Marinhas Protegidas 
pode ser aplicada em inúmeras zonas de pesca europeias. Este exemplo mostra como o Eixo 4 pode propor-
cionar soluções que facilitem a comunicação tanto no seio do sector pesqueiro como entre este e outros 
sectores. Entre as etapas e ideias posteriores resultantes deste projecto, está previsto um possível projecto 
de cooperação do Eixo 4 com os pescadores de outras zonas geográficas envolvidas na concepção ou gestão 
de zonas marinhas protegidas (Arcachon e Bretanha). Este projecto envolveria visitas organizadas de pesca-
dores aos seus colegas de outras zonas para reproduzir esta experiência de sucesso a nível nacional e facilitar 
a transferência de experiências.

 > Comentário final: Um dos primeiros exemplos de ligação entre o Eixo 4 e a gestão de Zonas Marinhas 
Protegidas, que contribuiu para aumentar a participação das comunidades piscatórias nos mecanismos de 
governação local.

Custo total e contribuição do FEP
Custo total do projecto: 37 664 euros (um ano equivalente a tempo completo)

Eixo 4: 16 956 euros (65% do custo elegível de 26 100,49 euros – calculado pro rata com base no número de bar-
cos com licença no território do FLAG, uma vez que o projecto não cobria toda a zona do PNM).

Informação sobre o projecto
Título: Coordenar o papel dos pescadores na criação de uma zona marinha protegida
Duração: 1 ano, contrato renovável
Data do estudo de caso: Abril de 2011

Promotor do Projecto
Comité Régional des Pêches et des Elevages Maritimes de Poitou Charentes
Coordenador: Laurie Durand
crpmem.poitoucharentes@gmail.com

Dados do FLAG
Pays Marennes Oléron, França
a.perraudeau@marennes-oleron.com
+33 5 46 75 23 89 
FLAG Marennes d’Oléron 

Editor: Comissão Europeia, Direcção-Geral dos assuntos Marítimos e da Pesca, o Director-Geral.

Cláusula de exclusão de responsabilidade: a Direcção-Geral dos assuntos Marítimos e das Pescas é responsável pela elaboração deste documento mas não se 
responsabiliza pelo seu conteúdo nem garante a exactidão dos dados.
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