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Mensagem do Presidente da Câmara
Municipal de Olhão
Olhão, terra do Mar e da Ria Formosa, é local de trabalho de centenas de pescadores,
mariscadores e viveiristas. Foi, também por isso, o concelho ideal para acolher a sede
do Grupo de Acção Costeira (GAC) Sotavento Algarve.
É com orgulho que hoje, como Presidente de Câmara de um concelho que acolhe
centenas de pessoas que vivem do mar e da Ria, apresento este Organismo na sua
primeira Newsletter, um meio de comunicação por excelência que dará a conhecer o
que aqui se faz e como se faz.
Acima de tudo, no GAC Sotavento Algarve – que inclui todos os concelhos desta
zona da nossa região –, pretende-se auxiliar e dinamizar o desenvolvimento costeiro
através do apoio a projectos que beneficiem as comunidades locais, contribuindo
para desenvolver essas zonas e manter ou criar empregos, ajudando na diversificação
dos profissionais do sector.
O GAC Sotavento Algarve dá uma extraordinária ajuda a quem vive do Mar e da Ria
nas mais diversas vertentes. Os destinatários, directos ou indirectos, das acções a
empreender pelos beneficiários do Eixo 4 do PROMAR são os profissionais do sector
das pescas e as suas famílias.
Recentemente foi criado um núcleo de gestão e partilha de informação entre os GAC
e as comunidades beneficiárias. Surgiu, assim, a Rede Nacional de Grupos de Acção
Costeira (RNGAC), da qual o GAC Sotavento Algarve faz parte. A RNGAC tem como
objectivo contribuir para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de
vida nas zonas de pesca.
Os técnicos que trabalham no GAG Sotavento Algarve informam todos os dias quem
necessita de um esclarecimento ou de apoio para concretizar uma candidatura.
São todos bem-vindos ao GAC Sotavento Algarve, o Organismo que apoia as comunidades piscatórias!
Francisco José Fernandes Leal
O Presidente da Câmara Municipal de Olhão

Os Grupos de Acção Costeira (GAC) foram
criados ao abrigo do PROMAR – Pro
grama Operacional Pesca 2007-2013, no
eixo prioritário 4 - “Desenvolvimento Sus
tentável das Zonas de Pesca”.
O GAC Sotavento do Algarve é uma par
ceria entre entidades públicas e privadas
que assume a responsabilidade de im
plementar uma estratégia de desenvolvimento na zona costeira do sotavento do
Algarve.
O GAC Sotavento do Algarve intera
ge
como organismo intermédio, entre os promotores e a autoridade de gestão do PROMAR, tendo por função dinamizar, receber,
avaliar e propor projectos à au
toridade
de gestão do PROMAR para aprovação.

Após aprovação, o GAC So
tavento do
Algarve tem por função acompanhar e
verificar a execução física e financeira dos
projectos.
A estratégia de desenvolvimento costeiro
do sotavento do Algarve desenvolve-se
através do apoio a projectos que beneficiem as comunidades locais contribuindo
para incrementar a atractividade dessas
regiões e a manutenção ou criação de
emprego, tendo como objectivo principal a promoção da pluriactividade e a
reconversão dos profissionais do sector
da pesca para actividades mais remuneradoras bem como o surgimento de
iniciativas inovadoras ligadas ao mar, salvaguardando em simultâneo o património
cultural e ambiental das zonas costeiras.

Gabinete do GAC - Stavento do Algarve

Os destinatários, directos ou indirectos,
das acções a empreender pelos beneficiários do Eixo 4 do PROMAR são os
profissionais do sector das pescas e
suas famílias.

Actividades desenvolvidas pelo GAC
No âmbito das competências do Grupo
de Acção Costeira Sotavento Algarve, foram desenvolvidas diversas acções, não
só ao nível da aquisição de competências
e apoio à preparação e execução da estratégia de desenvolvimento sustentável
da zona costeira, mas também no que
respeita ao funcionamento dos grupos e
dos respectivos secretariados técnicos,
destacando-se assim as mais relevantes:
Recepção ao GAC da Ilha de Saaremaa
– Estónia (06 a 09 de Setembro 2010)
Sendo a cooperação e divulgação de
boas práticas entre os diversos GAC’s,
um aspecto importante para o desenvolvimento das zonas de pesca, foi preparado
um programa de visita com o intuito de
servir os propósitos dos representantes
do GAC da Estónia ao concelho de Olhão,
da qual destacamos as principais acções:

Participação no Seminário FARNET –
Flags in Business (Holanda)
Com o objectivo de aquisição de com
petências pelos Grupos de Acção
Cos
teira, a Unidade de Apoio FARNET
(Fisheries Áreas NETwork), constituída
pela Comissão Europeia, organizou o
seminário “Flags in Business”, com o
apoio do Ministério Holandês da Agricultura, Natureza e Qualidade Alimentar da
província de Flevoland. Este seminário
teve lugar em Almere (Amesterdão) nos
dias 16 a 18 de Novembro de 2010,
contando com a participação de um
técnico do GAC Sotavento Algarve.
Acções de divulgação

• Reunião com a Comissão Alargada
dos Aquacultores de Portugal;

Foram iniciadas no mês de Novembro as
acções de divulgação do GAC, através
da entrega de folhetos e cartazes aos
respectivos parceiros e a entidades/associações do sector, em todo o território
abrangido pelo GAC Sotavento Algarve.
Estas acções fazem parte de um plano de
informação e divulgação que conta também com diversas sessões, a realizar nos
concelhos abrangidos pelo GAC, para um
contacto mais directo com os potenciais
destinatários, passando uma informação
mais pormenorizada e personalizada.

• Visita a uma piscicultura em Alvor
sede da CAAP;

Sessões de Divulgação do GAC

• Recepção do GAC da Estónia no
Município de Olhão e visita guiada
à zona histórica da cidade, para
enquadramento dos visitantes na
realidade cultural de Olhão;

• Visita à Estação Experimental de
Piscicultura do IPIMAR em Olhão;
• Visita à Ria Formosa para observação
de viveiros de amêijoa e ostra;
• Visita aos Mercados de Olhão;
• Visita à Estação Experimental de
Moluscicultura do IPIMAR em
Tavira;
• Visita a uma fábrica de conservas
de peixes – Conserveira do Sul
• Visita a um centro de depuração/
expedição;
• Reunião com membros da Olhão
pesca, organização de produtores
do sector da Pesca;
• Visita a uma empresa sector da
Biotecnologia Marinha, tendo-se
especializado na produção de micro
algas e de sal marinho – Necton;
• Visita a locais de comercialização
de produtos do mar.
Para o encerramento das actividades foi
efectuado um Jantar Cultural, onde foi
possível dar a conhecer não só um pouco
da nossa gastronomia mas também da
música tradicional.

Sessão de divulgação de Olhão

Teve início no dia 09 de Dezembro de
2010, a primeira de várias acções planeadas para a divulgação do GAC, o seu
enquadramento e os seus objectivos.
Estas acções iniciaram-se no concelho
de Olhão uma vez que este Município é
o parceiro gestor.
Esta sessão de divulgação contou com
a presença da Eng.ª Cristina Borges, em
representação da Direcção Geral das Pescas e Aquicultura e do Dr. António Camacho,
Vereador da Câmara Municipal de Olhão
e responsável pelo pelouro das Pescas.
Foram efectuadas no mês de Dezembro,
sessões de divulgação em Tavira, Vila
Real de Santo António e Quarteira, respectivamente nos dias 13, 14 e 16.
A sessão de divulgação em Tavira teve lugar na Biblioteca Municipal. Contou com
a presença do Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Tavira, bem como do Vereador do Ambiente, Desporto e Juventude
responsável pelo Pelouro das Pescas e
de duas técnicas do Município de Tavira.

Sessão de divulgação de Faro

Sessão de divulgação de Tavira

No concelho de Vila Real de Santo Antó
nio, a sessão decorreu no Centro Cultural
António Aleixo. Nesta ses
são estiveram
presentes, o Vereador do pelouro da Promoção Turística e um técnico do Município
de VRSA.
Em Quarteira, nas instalações da Quar
pes
ca, realizou-se a última sessão de
di
vulgação e esclarecimentos de 2010,
contando com a presença de um técnico
da Câmara Municipal de Loulé e uma
funcionária da Quarpesca.
Em 2011, a sessão de divulgação no Município de Faro teve lugar nas instalações
dos Bombeiros Voluntários de Faro, com
a presença do Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Faro, bem como do Director
do Departamento de Planeamento Estratégico e de uma técnica do Município.
Acresce dizer que em todas as sessões
estiveram presentes os técnicos do se
cretariado técnico do GAC Sotavento Al
garve, bem como do consultor que presta
apoio ao GAC.
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3º Encontro GACS

Mensagem do GAC
O Grupo de Acção Costeira Sotavento
Algarve assume-se como uma oportunidade única para dinamizar as comunidades piscatórias do Sotavento Algarvio.
Esta dinamização só se consegue através
de projectos que criem condições de
sustentabilidade para a região.
Os projectos podem ser promovidos por
qualquer entidade, pública ou privada e
com ou sem fins lucrativos, podendo os
mesmos, desde que salvaguardando os
pressupostos da Estratégia de Desenvolvimento Costeiro, assumir diversas
formas, como por exemplo:
• Criação de empresas e/ou criação
de empregos para a comunidade
piscatória,
• Recuperação e modernização de estruturas, equipamentos e infra-estruturas,
relacionadas com a pesca e o turismo,
• Diversificação das actividades do sector da pesca, com outras actividades
economicamente mais vantajosas,
• Recuperação de património natural,
histórico e arquitectónico,

• Formação para profissionais da
pesca ou suas famílias para facilitar
a conversão para outras actividades,
• Iniciativas que promovam um
melhor escoamento do pescado e
dos produtos da aquacultura e que
concorram para a sua revalorização,
• Investimentos em equipamentos colectivos que promovam o bem-estar
da comunidade piscatória, integrem
equipamentos sociais de convívio,
etc.,
Os empreendedores algarvios, têm no
GAC, uma janela de oportunidade para a
concretização dos seus projectos.
Todos os projectos que tragam um
benefício claro para as comunidades
piscatórias e/ou beneficiem os pescadores e suas famílias, são potenciais
investimentos que poderão ser apoiados
pelo Grupo de Acção Costeira Sotavento
Algarve.
O período de candidaturas encontra-se
permanentemente aberto.
A equipa técnica do GAC

Programa Geral
Local: Real Marina Hotel

QUINTA-FEIRA, 7 de ABRIL
18:00 Seminário:
O Desenvolvimento Sustentável
das Zonas Costeiras
Sessão de Abertura:
Luís Medeiros Vieira
Secretário de Estado Adjunto, da
Agricultura e das Pescas
Francisco José Fernandes Leal
Presidente da Câmara Municipal
de Olhão
Isilda Gomes
Governadora Civil do Distrito de Faro
Moderador:
Costa Monteiro, INBR/IPIMAR
Política Europeia para o
Desenvolvimento do Eixo 4
Serge Gomes da Silva,
Assuntos Marítimos e Pesca –
Comissão Europeia – FARNET
Portugal e o Desenvolvimento
Sustentável das Zonas Costeiras
José Apolinário, Direccão Geral
das Pescas e Aquicultura
Valorização dos produtos da
pesca: factor de sustentabilidade
Leonor Nunes, INBR/IPIMAR
Empreender no Mar
João Amaro, Universidade do
Algarve – CRIA
Fundación Lonxanet
para la Pesca Sostenible
António Garcia Allut, Fundación
Lonxanet

Parceiros:

Município de Olhão
Município de Faro
Município de Tavira
Município de Vila Real de Santo
António
Município de Castro Marim
Município de Loulé
Instituto Nacional dos Recursos
Biológicos, I.P. / IPIMAR
Universidade do Algarve
ANICP- Associação Nacional dos
Industriais de Conservas de Peixe
Formosa - Cooperativa de Viveiristas
da Ria Formosa
Olhãopesca - Organização de
Produtores de Pesca do Algarve, C.R.L.
Tradisal - Associação dos Produtores
de Sal Marinho Tradicional do
Sotavento Algarvio

VIVMAR - Associação dos Viveiristas e
Mariscadores da Ria Formosa
ANSN - Associação Nossa Senhora
dos Navegantes da Ilha da Culatra
Associação de Pescadores da Pesca
Artesanal da Baía de Monte Gordo
APAA - Associação de Produtores em
Aquacultura do Algarve
AMIC - Associação de Moradores da
Ilha da Culatra
APTAV - Associação de Armadores e
Pescadores de Tavira
Quarpesca - Associação de
Armadores e Pescadores de Quarteira
ADAPSA - Associação de Armadores
de Pesca do Sotavento do Algarve
APRAFA - Associação para a Defesa e
Desenvolvimento da Praia de Faro

Oceanus XXI – Cluster do
Conhecimento e da Economia do Mar
Rui Azevedo, Oceanus XXI

SEXTA-FEIRA, 8 de ABRIL
09:30 2ª Reunião da Rede Nacional de GAC
11:00 Intervalo
13:00 Sessão de Encerramento
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