Co-gestão sustentável das pescas no Sul da Ilha de São Tomé, São Tomé e
Príncipe
Local de
intervenção

Zona costeira do Sul da Ilha de São Tomé

Datas

Início:

Beneficiários
Sectores de
intervenção

Área do continuum: Vida Sustentável
Pescas, Política ambiental e gestão administrativa; Reforço das Instituições locais;
Fortalecimento institucional; Conservação biodiversidade

Parceiros

Marapa

Financiadores

Fevereiro 2017

EuropeAid/151826/DD/ACT/ST-2

Conclusão: Outubro 2020

Orçamento: 581.984,90€

Contexto

Os recursos haliêuticos da Ilha de São Tomé estão sobre forte pressão, devido a diversos
factores, nomeadamente: i) Excessiva actividade pesqueira junto à costa, agravada pela
utilização de meios de captura inadequados e demasiado agressivos; ii) Reduzida capacidade por
parte das autoridades para fiscalização das capturas e dos métodos de pesca utilizados; iii)
Informação limitada sobre os recursos haliêuticos, tanto por parte das autoridades, que impede
a adaptação da legislação e das políticas de pesca, como por parte dos pescadores, pouco
informados sobre o impacto da sua prática ou sobre como se adaptarem ao contexto dos
recursos (épocas de pesca por espécie, práticas mais adequadas para diferentes espécies, …);
iv) falta conhecimento dos pescadores sobre legislação e regras, aliado ao reduzido
envolvimento dos pescadores na sua definição, com consequências no grau de compromisso; v)
limitações de meios e capacidades para recurso a tipos de pesca alternativa, responsáveis e até
mais vantajosos economicamente. A zona sul da Ilha de São Tomé, onde os pescadores locais
praticam um tipo de pesca tradicional, menos agressiva para os recursos haliêuticos, começa a
ser alvo de práticas menos sustentáveis, principalmente por parte de pescadores do norte, com
embarcações maiores e mais meios de deslocação e captura, que se deslocam à procura de
recursos que já escasseiam nas suas zonas tradicionais de pesca. Para além do risco ambiental
para as espécies locais, coloca-se o risco económico e alimentar para as populações do Distrito
de Caué que subsistem da pesca (na captura – pescadores, ou na comercialização – palaiés)
e/ou que encontram nela a sua maior fonte de proteínas. Destes riscos resultam já conflitos
entre pescadores do sul e pescadores do norte, que têm tendência a se agravar.

Objectivo geral

Contribuir para a sustentabilidade das pescas, a conservação da biodiversidade marinha e a
segurança alimentar das populações.

Objectivo específico

Promover a criação de um sistema que aumente a participação local na gestão sustentável da
pesca na zona costeira do Sul da Ilha de São Tomé, e a responsabilidade de todos os actores
interessados, através de uma abordagem de governança partilhada dos recursos haliêuticos e de
gestão territorial e ecossistêmica.

Resultados
esperados no fim
do projecto

R.1. Os conhecimentos sobre o meio marinho costeiro e as dinâmicas dos recursos haliêuticos
são melhorados; R2. Melhorados os mecanismos e capacidades de concertação e fiscalização no
processo de governança partilhada e tomada de decisão relativa à gestão participativa e
sustentável da pesca; R3. Melhoradas as condições de captura de peixe dos pescadores e a
valorização económica dos produtos da pesca.

