




E assim 
começou o 
encontro...



Lembrou de todo 
o processo de 
construção para o 
I Seminário da 
Pesca Artesanal 
APACC/2017

Severino Santos 



Apresentou a base 
para a formação dos 
círculos de apoio à 
gestão 
compartilhada da  
pesca.

Andrei Cardoso



Falou sobre o 
processo de 
implementação da 
Portaria 445 

Fabiano Pimentel



Formação de 
grupos de trabalho



Governança



Grupo de Trabalho I



Monitoramento



Grupo de Trabalho II



Sócio cultural



Grupo de Trabalho III



“Abraço” das propostas 
de cada município:



✨ Formação e capacitação de jovens;

✨Monitoramento de atravessadores;

✨ Participação de jovens e mulheres no 
monitoramento;

✨ Conciliar pesca e turismo.

Barra de Santo Antônio



✨Monitoramento da pesca;

✨ Cursos técnicos para jovens.

Barra de Sirinhaém



✨ Curso técnico de pesca para jovens e adultos;

✨ Intercâmbio.

Barreiros



✨ Cursos técnicos;

✨ Envolvimento de jovens no monitoramento da
pesca.

Ipioca



✨ Melhorar a comunicação ICMBio e
pescadores;

✨ Conciliar pesca e turismo;

✨ Capacitação de jovens;

✨Monitoramento da pesca.

Japaratinga



✨ Formação e capacitação de pesca para jovens;

✨ Encontro das mulheres;

✨ Conciliar pesca e turismo;

✨ Estratégia de comunicação.

Paripueira



✨ Envolvimento dos jovens no monitoramento
da pesca;

✨ Encontro de mulheres.

Passo de Camaragibe



✨ Capacitação de jovens e adultos;

✨Monitoramento da pesca continuado;

✨ Intercâmbio de informações e experiências;

✨ Encontro de mulheres pescadoras – I Encontro
de Mulheres Pescadoras da APA Costa dos Corais.

Porto de Pedras



✨ Interação de jovens;

✨Monitoramento da pesca;

✨ Cursos técnicos;

✨ Priorizar a criação da RESEX

Rio Formoso



✨Monitoramento da pesca continuado;

✨ Capacitação dos jovens na pesca.

São José da Coroa Grande



✨ Intercâmbio de informações e experiências.

São Miguel dos Milagres



✨ Rodízio pela lama do camarão;

✨ Capacitação dos jovens.

Tamandaré



Riquezas do encontro...



Riquezas do encontro...



🐟 Nota de apoio às comunidades extrativistas de
Canavieiras-BA e pela sobrevivência da RESEX
Canavieiras.

🐟 Moção de apoio a criação de núcleos da pastoral
dos pescadores nas paróquias da APACC.

Outras riquezas do encontro:



A participação verdadeira, aquela que vem do 
coração, prevalecerá no barco. 



No barco 
colocamos 
tudo de bom 
para que 
possamos 
enfrentar as 
águas calmas 
e as 
tempestades.



Realização

Andrei Cardoso (APA Costa dos Corais/ICMBio)
Beatriz Mesquita (Fundação Joaquim Nabuco)
Fabiana Cava (TerraMar/GIZ/MMA)
Fabiano Pimentel Ribeiro (CEPENE/ICMBio)
Isabel Cristina (Prefeitura de Passo de Camaragibe)
José Ulisses dos Santos (APACC/ICMBio)
Manuela Kaspary (Instituto Federal de Alagoas/Maragogi)
Severino Antônio dos Santos (CPP-Regional NE/PE)
Waldemar Rolim Lacerda Júnior (Prefeitura de Porto de Pedras)


