Aproximar as comunidades piscatórias
e fortalecer a sua influência.

1.1

Estabelecer uma ligação entre as
comunidades piscatórias dispersas,
isoladas e divididas.

1.2

Abranger todas as secções da
comunidade.

1.3

Fortalecer o posicionamento das
pescas na comunidade local.

1.4

Garantir às comunidades piscatórias um ponto de partida para o
processo de tomada de decisão.

2.3

Garantir que o desenvolvimento
local beneficia as comunidades
piscatórias.

3.2

Criar novos postos de trabalho
através do incentivo ao empreendedorismo e à inovação.

€

Aumentar as receitas e salvaguardar
os postos de trabalho.

2.1

Facilitar o acesso a outras
possibilidades de financiamento.

2.2

Fortalecer o posicionamento dos
pescadores na cadeia de
fornecimento.
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Explorar o potencial de geração de emprego do
«crescimento azul».
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Garantir que o «crescimento azul»
contribui para a geração de emprego
e receitas para as populações locais.

€

Conheça todas as possibilidades da Axis 4 consultando o guia FARNET n.º7
para as comunidades piscatórias: www.farnet.eu/guides
A Axis 4 do FEP para o desenvolvimento sustentável das zonas de pesca disponibiliza 567 milhões de euros de apoio da UE a mais de 300 parcerias locais em 21 países. Futuramente, a Comissão pretende aproveitar o sucesso da Axis 4 em zonas de pesca costeiras e interiores. O debate sobre como fazê-lo está apenas a começar…

fisheries areas network

A ferramenta Axis 4 do Fundo Europeu das Pescas é disponibilizada às comunidades pis-
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catórias e destina-se a impulsionar o desenvolvimento local. A implementação desta fer-

Bettina e Tim são apenas alguns dos membros

ramenta é feita através de parcerias público-privadas, designadas Grupos de Ação Local

de comunidades piscatórias locais que se asso-

de Pesca (FLAG).

ciaram a um grupo FLAG para trabalhar no

Estes grupos são constituídos por representantes da pesca e da aquicultura provenientes
de todas as partes da comunidade. Em conjunto, todos estes intervenientes preparam e
implementam uma estratégia de desenvolvimento local para a respetiva zona.
Na Europa, mais de 300 grupos FLAG geraram já vários milhares de projetos adaptados às
necessidades locais. Este folheto faz uma breve apresentação das principais formas como
a Axis 4 pode auxiliar as comunidades piscatórias.

O guia FARNET n.º 7 que acompanha este folheto (www.farnet.eu/guides) disponibiliza vários exemplos

desenvolvimento sustentável da sua zona. Saiba
como a Axis 4 os ajuda a desenvolver os respetivos projetos e conheça as suas principais con-

www.farnet.eu/videos
www.farnet.eu/goodpractices

CO N TAC TA R A E Q U I PA D O FA R N E T
Os grupos FLAG e todas as partes interessadas envolvidas na implementação da Axis 4 do FEP fazem parte da Rede Euro-

piscatórias, apresentando três principais formas complementares.

mento para impulsionar o desenvolvimento sustentável das zonas de pesca.

principais decisões que as afetarão futuramente. O fortalecimento dos laços e da confiança no seio
de cada uma das comunidades piscatórias e entre estas mesmas comunidades e outros intervenientes no terreno é um primeiro passo essencial.
2. Aumentar os rendimentos dos pescadores e salvaguardar os postos de trabalho existentes. Tal pode
ser feito através do reforço da competitividade dos respetivos produtos e/ou suportando a criação de

Uma ferramenta à disposição
das comunidades piscatórias

quistas no website do FARNET:

europeus de como os grupos FLAG utilizam a ferramenta Axis 4 para prestar assistência às comunidades

1. Contribuir para a união das comunidades piscatórias e fortalecer a influência das mesmas sobre as

Axis 4

peia das Zonas de Pesca (FARNET). O objetivo desta rede é partilhar conhecimentos e fornecer formação e aconselha-

A rede conta com a ajuda de uma equipa de assistência técnica, a Unidade de Apoio FARNET, sediada em Bruxelas e
constituída por uma equipa de 10 pessoas que reúnem bons conhecimentos na área das pescas e do desenvolvimento
local e territorial.
FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 – B-1040 Bruxelles
T +32 2 613 26 50 – F +32 2 613 26 59
info@farnet.eu – www.farnet.eu

novas fontes de rendimento sustentáveis.
3. Criar novas oportunidades de trabalho para as populações locais, através do incentivo ao empreendedorismo, à inovação e à aquisição de novas competências, e aproveitar o enorme potencial do
«crescimento azul».
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