O projecto LIFE+ MarPro encoraja a cooperação com a
comunidade de pescadores e respectivo sector.
Esta cooperação é essencial para o desenvolvimento
de ideias inovadoras e eficazes para a diminuição
dos problemas de captura acidental, contribuindo
assim para melhorar o estatuto de
conservação de espécies protegidas.

!

A protecção da vida marinha
requer acções multidisciplinares e
de amplo alcance. Este prémio
visa a cooperação entre todos os
utilizadores do oceano, encorajando
o pensamento criativo e a partilha de
conhecimentos e ideias.

PRÉMIO LIFE+ MARPRO
!

1º prémio:
15.000 €

!

2º e 3º prémios:
5.000 €

Co-financiado por:

LIFE09 NAT/PT/000038
Aceitam-se candidaturas até 30 de
Maio de 2014. O período de avaliação
termina em Junho de 2014.

!
!

ENVIAR PROJECTOS PARA:
premio.marpro@marprolife.org
MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.marprolife.org
www.facebook.com/marprolife

IDEIAS INOVADORAS PARA REDUZIR A
CAPTURA ACIDENTAL NAS ARTES DE
PESCA
!
CETÁCEOS E AVES MARINHAS

até 30 de Maio de 2014

OBJECTIVO:
Encontrar novos esquemas para
aparelhos de pesca que reduzam a
captura acidental, isto é, soluções reais
que permitam aos pescadores uma

PRÉMIO MARPRO:
15.000€ + 5.000€ + 5.000€

actividade mais eficaz, dirigida à captura
*cones - aumento da
detecção dos cabos
em arrastão

Procuram-se ideias inovadoras para modificações

das espécies alvo da pescaria e com
menor risco de captura acidental de

nas práticas ou nas artes de pesca que

golfinhos e aves marinhas.

contribuam para a diminuição das capturas
acidentais de aves marinhas e cetáceos, tornando
a pesca uma actividade mais sustentável.

Critérios de avaliação:

*linhas “espantaaves” em
palangreiro

!

1) a ideia é inovadora e original?

!
2) é prático e fácil de utilizar?
!
3) tem uma boa relação custo-benefício?
!

Dispositivos de alerta acústico
(pingers) em artes de cerco e em
redes.

*funil para largada
submersa do
palangre

!

EXEMPLOS DE SOLUÇÕES JÁ
PROPOSTAS:

!

São exemplos a utilização de pingers em

cabos nos arrastões, linhas espanta aves
e funil para largada submersa nos
palangres e cortinas de protecção para as
embarcações polivalentes.
*cortina de protecção
em embarcação
polivalente

5) poderá ser amplamente aplicado em Portugal?

6) poderá levar à redução do nível de captura acidental de espécies não alvo,
especialmente de espécies com estatuto de conservação?

artes de cerco e em redes, cones para
aumentar a possibilidade de detecção dos

4) terá impacto na economia das pescas?

Os candidatos deverão enviar as suas ideias (alterações nos procedimentos ou nas artes)
que possam contribuir para aumentar a selectividade da arte utilizada para as espécies
alvo e reduzir a captura acidental de espécies protegidas.

!

O Prémio está aberto a candidatos relacionados com a actividade pesqueira e que se
interessem por esta temática incluindo Pescadores, técnicos relacionados com as áreas
de Pescas e Recursos Marinhos, Engenharia, Oceanografia, Biologia, etc.

