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Por que o IYAFA 2022 é relevante para a Rede Coastal 500? 

A IYAFA é uma plataforma para ressaltar a importância dos governos locais no reconhecimento do papel dos pescadores 
artesanais na gestão da segurança alimentar e dos recursos costeiros e no apoio ao desenvolvimento e prosperidade 
dosetor. Oferece oportunidades para aprender entre os governos locais e os principais stakeholders de todo o mundo 
através de um, discussões e treinamentos, que os membros do Coastal 500 podem acessar através da rede. A integração 
das mensagens IYAFA no oceano e no ODS14 relacionadas a um, permite que os membros do Coastal 500 se articulem 
melhor e compartilhem como estão integrando a SSF nas políticas nacionais e locais sobre gestão da pesca, 
desenvolvimento, biodiversidade e mudanças climáticas, elevando os membros como exemplos de melhores práticas. 
Além disso, a vinculação aos marcos e mensagens da IYAFA apoiará os membros da Coastal 500 na articulação de como 
suas comunidades estão contribuindo para alcançar as metas do ODS14 demonstrando ainda mais como a SSF é uma 
parte interessada crítica em questões locais e globais. 

O que é IYAFA 2022? IYAFA é o Ano Internacional da Pesca Artesanal e Aquicultura, que foi declarado pela 

Assembleia Geral da ONU com a FAO como a principal agência para celebrar o ano. Os principais objetivos da IYAFA 

são:  aumentar a conscientização global sobre, e agir para apoiar a contribuição da pesca artesanal de pequena 

escala e da aquicultura para o desenvolvimento sustentável, e mais especificamente em relação à segurança 

alimentar e nutrição, erradicação da pobreza e uso de recursos naturais; e promovema colaboração entre 

pescadores artesanais de pequena escala, piscicultores, piscicultores, governos e outros parceiros-chave ao longo 

da cadeia de valor, bem como fortalecer sua capacidade de melhorar a sustentabilidade na pesca e na aquicultura 

melhorar e seu desenvolvimento social e bem-estar. O IYAFA 2022  pretende buscar oportunidades para apoiar a 

implementação e  amplificar atividades existentes como: 

- Apoiar ações em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS14,visando 

conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, éguas e recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável. O IYAFA 2022 também é fundamental para o cumprimento das metas de ODS relacionadas à  

fomezero; 

- Aadesão ao  Código de Conduta da Pesca Responsável,emitido pela FAO em 1995, estabelecendo os princípios 

e padrões internacionais de comportamento para garantir a efetiva conservação, o manejo e o 

desenvolvimento de recursos aquáticos marinhos e de água doce; 

- Implementação das Diretrizes Voluntárias para a Garantia sustentável da Pesca de PequenoPorte  

(SSF),considerado o primeiro instrumento internacional internacional dedicado ao desenvolvimentoda  

SSF enfatizando seu papel como fonte de nutrição, renda e crescimento econômico. 

 

Progresso recente:  Na 24ª Sessão da FAO do Comitê de Pesca, foi aprovada a Declaração do COFI para pesca 

sustentável e aquicultura de 2021, que reconheceu o importante papel da SSF na erradicação da pobreza e na 

garantia da segurança alimentar, bem como os abandonos críticos para a realização de outros ODS, como o 

ODS14.  IYAFA 2022 foi lançado oficialmente em novembro de 2021 em conformidade e continuar a construir sua 

narrativa através de múltiplos marcos e eventos globais ao longo de 2022. 

https://www.fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf
https://www.fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf


 

Chegando: 

• 16 - 17 de fevereiro de 2022, Palau. Nossa Conferência dos Oceanos (marco da IYAFA e celebrando vozes 

locais) 

• 27 de junho a 1 de julho de 2022, Lisboa. Conferência dos Oceanos da ONU (celebrando os marcos do ODS14 

e iyafa) 

• 5 – 9 de setembro de 2022, Roma, Itália. 35ª Sessão  da FAO do Comitê de Pesca (COFI) 


