Co-Pesca 2
Implementação do Comité de Co-gestão para a apanha de percebe na Reserva
Natural das Berlengas
Implementation of a co-management committee for the harvesting activity
of stalked barnacle in Berlengas Marine Protected Area
INVESTIGADOR RESPONSÁVEL
PRINCIPAL INVESTIGATOR

O presente projeto visa implementar um comité de co-gestão para a atividade da apanha de percebe Pollicipes
pollicipes na Reserva Natural das Berlengas, classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera. Para o sucesso
da iniciativa, definiram-se as seguintes ações: (1) implementação e gestão do comité de co-gestão da apanha de
percebe na Reserva; (2) monitorização da pescaria e do recurso biológico; (3) união e capacitação; (4) valorização
do recurso - estudo de rastreabilidade e perfil nutricional do recurso; (5) reforço das atuais medidas de vigilância e
fiscalização; (6) networking, comunicação do projeto e disseminação dos resultados.
Como resultado final espera-se obter a implementação e total operacionalização do comité de co-gestão, dotando-o
de ferramentas que permitam o sucesso da sua continuidade pós-projeto.
The project aims to implement a co-management committee for the harvesting activity of stalked barnacle Pollicipes pollicipes
harvesting in the Berlengas Marine Protected Area, classified by UNESCO as a Biosphere Reserve. For the success of the initiative, the
following actions were designed: (1) implementation and management of the co-management committee for barnackle harvesting;
(2) monitoring of fishery and biological resources; (3) union and capacity building; (4) valorization of the resource - traceability study
and nutritional profile of the resource; (5) reinforcement of current surveillance measures; (6) networking, communication of the
project and dissemination of results.
Co-pesca 2 project, expects to attain a full implementation and operationalization of the co-management committee and provide
them with tools to allow its successful continuity post-project.
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