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Os membros da Coastal 500 se comprometeram com os princípios-chave para 
apoiar pescarias sustentáveis. Cada membro da Coastal 500 assume uma promessa 

pública idêntica de construir comunidades costeiras prósperas.

O Guia de Ação Coastal 500 descreve ações programáticas, políticas e financeiras 
específicas que os membros podem realizar em apoio a cada promessa.

https://portal.rare.org/en/coastal500/?utm_source=portal&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021-05-action-guidebook


Guia de Ação  |  3

1. Destaque e reconheça publicamente um pescador na comunidade local que 
incorpora comportamentos responsáveis de pescadores em um discurso ou 
comunicação escrita. 

2. Defenda a importância e as vantagens dos comportamentos responsáveis 
dos pescadores em um discurso para a comunidade.

3. Organize atividades para defender comportamentos responsáveis de 
pescadores durante um evento social ou cultural da comunidade.

4. Incentive uma campanha comunitária para o registro de pescadores em 
massa para promover a mobilização social e o registro local de pescadores.

5. Realize um evento comunitário ou uma campanha de informação para 
conscientizar sabre as regulamentações existentes, monitoramento de capturas 
e/ou abordagens de gestão e benefícios relacionados a decisões sustentáveis 
de gestão de recursos naturais.

6. Estabeleça uma meta de registro de pescadores e/ou monitoramento de 
capturas e desenvolva um piano de acção para que o município o alcance.

7. lnclua a participação no registro de pescadores, monitoramento de capturas 
e outras práticas sustentáveis de pesca em qualquer política, declaração  
e/ou regulamentação.

Promova comportamentos responsáveis de 
pescadores que incluam registro, monitoramento 
de capturas, participaÇão na gestão e àdesao  
as normas.
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1. Facilite treinamentos para funcionários municipais e/ou membros da 
comunidade sobre questões relacionadas à pesca sustentável, gestão de 
recursos naturais, participação comunitária e o marco regulatório da pesca.

2. Incentive a equipe do governo local/municipal a identificar oportunidades de 
treinamento em torno da gestão sustentável da pesca.

3. Compartilhe os conhecimentos e habilidades desenvolvidos pelos funcionários  
do governo local/municipais sabre a gestão da pesca, com os Iíderes 
comunitários mais comprometidos com a pesca sustentável, par meio de  
workshops ou fóruns, e/ou claramente articulando e defendendo a articulação  
com a melhoria da gestão sustentável da pesca com os desafios globais 
coma mudanças climáticas, biodiversidade e desenvolvimento sustentável.

4. Realize uma avaliação dos serviços ambientais da pesca e dos 
ecossistemas, em parceria com instituições locais e membros da 
comunidade local e considere a inclusão de dados climáticos.

5. Realize uma avaliação econômica da contribuição do peixe para a economia 
local e os impactos financeiros da pesca mal gerida para demonstrar que os 
recursos financeiros devem ser priorizados para o setor.

6. Realize a coleta e análise orçamental local para atividades de pesca costeira 
para entender lacunas e oportunidades de manutenção e/ou aumento de 
dotações financeiras para o setor.

7. Realize políticas, capacidades e avaliações financeiras para entender lacunas  
e formas de apoiar uma maior gestão da pesca.

8. Realize fontes de avaliação e financiamento paisagístico (par exemplo, 
outros financiamentos governamentais, setor privado, ONGs parceiras, 
financiamento inovador) para aumentar investimentos e dotações para uma 
gestão sustentável da pesca costeira.

9. Aumente a doação financeira para a gestão da pesca costeira nos 
orçamentos existentes.

Invista no fortalecimento da capacidade humana e 
dos recursos financeiros para sustentar a gestão da 
pesca comunitária.
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1. Entreviste e/ou faça um censo com membros da comunidade para entender 
os desafios que enfrentam e suas prioridades para o desenvolvimento dos 
sistemas de gestão da pesca.

2. Incentive a participação representativa da comunidade nos espaços de 
tomada de decisão de sua instituição, dedicando uma reunião comunitária 
para discutir a gestão e os processos da pesca e defendendo as 
recomendações da reunião a serem retomadas.

3. ldentifique, convide e capacite as mulheres a se envolverem em fóruns 
locais de co-gestão da pesca para garantir que sua perspectiva seja 
significativamente integrada em quaisquer ações ou planos.

4. Consulte líderes comunitários responsáveis ou pescadores sobre relatórios 
e dados sobre o estado da pesca e seus ecossistemas e apresente 
informações claras e transparentes à comunidade.

5. Facilite workshops e comunicações regulares para melhorar a compreensão 
dos papéis e direitos na gestão da pesca, talvez em parceria com ONGs ou 
instituições locais.

Construa uma comunidade empoderada e informada 
através da gestão participativa da pesca que  
regula de forma justa e equitativa o esforÇo e emprega  
um processo de tomada de decisão responsável  
e transparente.
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1. Visite uma área de santuário existente ou proposta para demonstrar 
interesse político ás comunidades e iniciativas locais.

2. Incentive a alocação de recursos para uma gestão efetiva, monitoramento 
e fiscalização de santuários nas conversações e/ou com entidades estaduais  
e nacionais.

3. Encoraje e reconheça publicamente o cumprimento das regulamentações 
dos santuários que foram estabelecidas em um evento ou em uma 
comunicação por escrito.

4. Apoie o processo de estabelecimento de santuários em comunidades que 
ainda não as estabeleceram f azendo uma declaração púbIica de apoio 
ou facilitando conversas com grupos que defendem o estabelecimento, 
incluindo compartilhar lições aprendidas com a experiência.

5. Priorize e reconheça as iniciativas da comunidade local para estabelecer 
santuários, apoiando as comunidades a se organizarem internamente 
e facilitar a discussão em torno do processo de criação de santuários, 
incluindo benefícios relacionados, como resiliência climática e profeção  
da biodiversidade.

6. Desenvolva, melhore e/ou execute quaisquer politicas existentes ou novas que  
estabeleçam, habilitem ou endossem acesso gerido à pesca e/ou santuários.

Endosse Áreas de Conservação e Recuperação 
de Estoques ou santuários para reabastecer e 
sustentar populaÇÕes de peixes, protegendo 
habitats costeiros como recifes de corais,  
manguezais e capim marinho.
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1. Destaque a importância social, ambiental, cultural e econômica da pesca 
artesanal responsável e o direito de acesso das comunidades locais 
conforme estabelecido pela legislação vigente por meio de campanhas ou 
mensagens no seu piano de trabalho institucional.

2. Apoie iniciativas, conversas e/ou petições a nível nacional do governo que  
melhorem a gestão de recursos naturais da pesca artesanal e que esclareçam  
e reforcem o acesso preferencial das comunidades às áreas costeiras.

3. Promova a pesca costeira em fóruns locais, provinciais, nacionais e/ou 
internacionais por exemplo encorajando a inclusão de temas relacionados à 
pesca de pequena escala em reuniões provinciais e/ou regionais do governo.

4. Facilite o feedback dos membros da comunidade para identificar desafios e 
explorar soluções para comunidades costeiras em relação ao acesso e uso 
da pesca costeira.

5. lntegre o contexto local para as comunidades de pesca costeira, incluindo 
desafios e soluções, em pianos de trabalho institucionais ou estratégias—
como dotações orçamentais, planos de desenvolvimento, estratégias 
climáticas—e trabalnar em colaboração com representantes da comunidade 
para alocar o apoio necessário.

6. Desenvolva e/ou execute o piano de recuperação local (por exemplo, pós 
COVID ou pós-desastre) para apoiar a pesca costeira.

7. Desenvolva qualquer política baseada em ciência que ajude a reconhecer, 
priorizar ou defender as comunidades no seu acesso e uso de pescarias costeiras.

8. Acesse e use os dados do Resumo mensal da Pesca disponivel no website 
portal.rare.org para tomar decisões políticas e administrativas.

ReconheÇa, priorize e defenda as comunidades  
locais no seu acesso e uso da pesca costeira.

https://portal.rare.org/?utm_source=portal&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021-05-action-guidebook
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1. Participe de qualquer reunião, evento ou sessões de aprendizagem 
organizadas pela Rede.

2. Desenvolva estudos de caso ou histórias sob re seu município para 
compartilhar as melhores práticas, desafios e oportunidades para outros.

3. Tenha um diálogo regular com outro membro da Rede, dentro ou fora do país.

4. Dialogue com qualquer líder do governo nacional para discutir questões, 
soluções e oportunidades para elevar o traoalho para a pesca costeira 
sustentável e as comunidades.

Continue aprendendo, ensinando e inspirando  
outras pessoas, compartilhando liÇÕes e 
experiências da minha comunidade com líderes  
de todo o País e do mundo.



0 Coastal 500, uma iniciativa global apoiada pela Rare, é a maior rede de 
líderes do governo local comprometidos em trabalhar para comunidades 

costeiras prósperas.

Raro inspira mudanças para que as pessoas e a natureza prosperem.

Saiba mais em portal.rare.org e siga @Rare_org.
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