Estabeler uma rede de áreas marinhas protegidas em São Tomé e Príncipe através
de uma abordagem de co-gestão
Local de
intervenção
Datas

São Tomé e Príncipe
Início: Julho 2018

Conclusão: Dezembro 2023
Área do continuum: Vida Sustentável

Sectores de
intervenção

Política ambiental e gestão administrativa; Reforço das Instituições locais;
Fortalecimento institucional; Conservação biodiversidade

Parceiros

Fauna & Flora International; Fundação Príncipe Trust; MARAPA

Financiadores
Contexto

Blue Action Fund, Camões IP

Objectivo
Geral

Conservar e assegurar a biodiversidade marinha, a sustentabilidade das pescas e os
meios de subsistência das famílias dependentes dos recursos marinhos em São Tomé
e Príncipe.

Objectivo
Específico

O habitat marinho é garantido sob designações locais e efetivamente monitorizado e
patrulhado.

Resultados
esperados no fim
do projecto

As ONGs melhoram a gestão de áreas marinhas protegidas globalmente significativas
e as suas zonas de uso sustentável em estreita cooperação com os stakeholders
relevantes: este projeto estabelecerá e melhorará a gestão das AMPs apoiando o
governo e as comunidades a co-designar, monitorizar e gerir as áreas,
compartilhando recursos e fornecendo capacidade. Mudanças na eficácia serão
rastreadas através de uma ferramenta METT.

Orçamento: 2.335.195 EUR

Este projeto designará uma rede de novas Áreas Marinhas Protegidas (AMP) em São
Tomé e Príncipe e estabelecerá um sistema de gestão e conservação participativa da
pesca, priorizando o envolvimento da comunidade numa abordagem de governança
de ecossistema ao planeamento. Trabalhando num consórcio de quatro ONGs
internacionais e nacionais, o trabalho será desenvolvido com os stakeholders locais,
incluindo pescadores e empresas de pesca (ocupação feita principalmente por
mulheres) e o governo local e nacional. As comunidades pesqueiras locais serão as
principais beneficiárias, aproximadamente 15% da população total. O projecto
contribuirá para melhorar os meios de subsistência locais através da promoção de
práticas de pesca sustentáveis, dada a elevada dependência nacional das proteínas de
peixe, e irá melhorar o bem-estar local através de uma maior participação na tomada
de decisões sobre recursos marinhos.

