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Pesca para Sempre no Mundo
O programa Pesca para Sempre é uma solução baseada na comunidade para
revitalizar os ecossistemas costeiros e marinhos, incluindo recifes de coral
e manguezais, para proteger a biodiversidade e impulsionar o sustento das
comunidades pesqueiras ao redor do mundo. O programa equilibra a conservação
dos ecossistemas com o uso humano e coloca os pescadores no centro da solução.

Metas do Programa 2019-2022
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Pesca Artesanal no Brasil
Os mares costeiros são o coração do oceano. As águas costeiras do Brasil sustentam
milhões de pessoas e uma economia que depende muito da pesca local para gerar
alimentos e empregos. No entanto, a pesca predatória costeira e técnicas de pesca
destrutivas estão diminuindo as capturas de peixes e destruindo os habitats marinhos. A
mudança climática está agravando esse problema, tornando incerta as condições futuras
da pesca e colocando a vida das comunidades costeiras na linha de frente dos impactos
climáticos.
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Elementos do Programa Pesca para Sempre

O apoio da Rare tem
sido fundamental
para criar uma
oportunidade de
debate e aprendizado
entre lideranças,
pescadores e
atravessadores.”
– Zacarias Monteiro
Pescador e Presidente da
Associação dos Usuários
da Reserva Extrativista
Gurupi-Piriá-ASSUREMAV

Rede de Impacto
O programa Pesca para Sempre no Brasil desenvolveu uma forte rede de parcerias
para transformar a mudança local em impacto nacional.
Esta parceria entre a Rare, comunidades locais, associações, governos, universidades
e uma ampla gama de parceiros promove a conservação da biodiversidade marinha e
ecossistemas costeiros mais saudáveis, com maior igualdade social e maior resiliência
a impactos externos – especialmente aqueles relacionados às mudanças climáticas.
RESEX São João da Ponta
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O Brasil dedicou esforços para ampliar e fortalecer a proteção dos ambientes
marinhos, mas ainda há muito a ser feito. As ações que a Rare promove –
especialmente para o manejo sustentável da pesca – contribuem muito para a
conservação marinha.”
– Leonardo Messias

Coordenador do Centro Nacional de Pesquisas e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste - CEPENE/ICMBio

A Rare inspira mudanças para que as pessoas e a natureza prosperem
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