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Future Challenges

Estruturação da Teia
challenges of a renewed political culture of representation-

money-



Future challenges

National Campaign for the Institutionalization 
of Traditional Communities Fishing Territories 



Marine Extractive Reserves





Junho de 2016

Seminário Nacional de Capacitação para a 
Implementação das Diretrizes Pesca Artesanal



Parceria com a Ouvidoria do Mar

Por meio de um Grupo de Trabalho Voluntário

que atualmente reúne cerca de 70 pessoas que 

trocam informações, criam e compartilham 

conhecimento e estratégias, manifestações 

técnicas e políticas para a ação inter-redes

www.ouvidoriadomar.wixsite.com/ouvidoria3

http://www.ouvidoriadomar.wixsite.com/ouvidoria3


Projeto ⇒ "Potencializando a Interação entre Redes Costeiras e 

Marinhas Brasileiras para a Transformação rumo a 

Sustentabilidade."



Projeto ⇒ "Potencializando a Interação entre Redes Costeiras e 

Marinhas Brasileiras para a Transformação rumo a 

Sustentabilidade."



60 redes identificadas

Autodiagnóstico de redes costeiras e marinhas brasileiras: Nós e 

Redes pela Saúde do Oceano



Colaboração inter-redes...





Grupo de Trabalho – Pro Diretrizes

•Produção e disseminação de material de comunicação e 
formação de base

• Portal on-line para ajudar o financiamento de projetos 
lideradaos pelos pescadores em collaboração com a TeiaPesca

• Promoção de encontros de articulação e troca de experiências 
em nível nacional e local, para promover a consciencia política e 
as capacidades dos agentes na pesca artesanal para implementar 
uma abordagem de direitos humanos para a sustentabilidade dos 
territorios pesqueiros

#OceanAction16358



Leopoldo C. Gerhardinger
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Submissão de ● Comprometimento Voluntário à 

Conferência de Oceano das Nações Unidas (Nova Iorque, 

junho de 2017), declarando intenção de implementar as 

Diretrizes de Pesca Artesanal no Brasil;

Participação no Grupo de Integração do Gerenciamento ●

Costeiro – (GI-GERCO), e.g., elaboração e submissão de 

proposta de nova Meta para o Plano de Ação Federal 

da Zona Costeira (vigência 2017-2019);

"ODS 14 - Contribuir para a implementação do ODS 14 

(Vida Subaquática) no Brasil"

2017



Atividade 1: Desenvolver sistema de indicadores 

quali-quantitativos para o monitoramento das metas 

relativas ao ODS14 no Brasil;

Atividade 2: Desenvolver estudo colaborativo sobre as 

interações entre ODS14 e demais ODS no Brasil, de 

modo a elucidar caminhos para a transição para uma 

economia azul de baixo carbono no Brasil;

OccupyPAF# 
"ODS 14 - Contribuir para a implementação do ODS 14 

(Vida Subaquática) no Brasil"

Plano de Ação Federal da Zona 

Costeira 



Atividade 3: Desenvolvimento de banco de dados para 

monitoramento e controle social das políticas públicas (ex., 

urbana, setoriais e ambientais) para o desenvolvimento 

sustentável do mar brasileiro;

Atividade 4: Conduzir reuniões de trabalho regionais entre as 

Procuradorias da República do Ministério Público Federal e 

organizações da sociedade civil, com o objetivo de colher 

informações para estruturação de banco de dados;

OccupyPAF# 
"ODS 14 - Contribuir para a implementação do ODS 14 

(Vida Subaquática) no Brasil"

Plano de Ação Federal da Zona 

Costeira 



Atividade 5: Realizar dois seminários (2018 e 2019) com 

instituições públicas para avaliar a implementação das 

Diretrizes Internacionais para a Pesca Artesanal no Brasil;

Redes Costeiras e Marinhas !

Hora de integrar e agir !

OccupyPAF# 
"ODS 14 - Contribuir para a implementação do ODS 14 

(Vida Subaquática) no Brasil"

Plano de Ação Federal da Zona 

Costeira 



Diretrizes Voluntárias para a Pesca de 
Pequena Escala

Não• é apenas para o governo fazer ‘papel de
bonitinho’ no cenário internacional
Construção• de confiança
Barreiras• de implementação: 

legislativas✓

burocráticas✓

construção✓ de consenso
Governança•

• Incerteza nos resultados
Implementação• como construção de coalizões

Reflexões sobre a implementação



Obrigado!  teiapesca@gmail.com

mailto:Teiapesca@gmail.com



