
RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

BIÊNIO 2018-2019

2018- 2019



O Instituto Linha D’Água é uma organização sem fins lucrativos que atua
nas áreas litorâneas do país, focando principalmente no litoral que se
estende do sul do Rio de Janeiro até o norte do Paraná. Fundado em São
Paulo, em novembro de 2013, o Instituto trabalha apoiando iniciativas
voltadas à conservação da sociobiodiversidade costeira e marinha.

 

A atuação do LDA se concentra em firmar parcerias para dar suporte aos
atores da sociedade, fomentando a geração de conhecimento, apoiando
o desenvolvimento de projetos e negócios sociais, fortalecendo a
articulação das redes e das diferentes formas de organização associadas
aos ambientes costeiros e marinhos.
 

Exercermos, portanto, o papel de retaguarda, oferecendo apoio às
necessidades e às soluções trazidas pelos múltiplos atores sociais, como
organizações, associações e centros de pesquisa, qualificando os
processos participativos e decisórios para incluir a voz de todos. Neste
sentido, a presença de povos e comunidades tradicionais nas áreas
naturalmente protegidas afirmam a necessidade de sua participação na
gestão desses ambientes, entendendo que a conservação da
biodiversidade e o fortalecimento da diversidade social brasileira
caminham juntos.
 

Dessa forma, através de propostas efetivas para novos caminhos mais
inclusivos, buscamos ressignificar as relações e os conflitos históricos
para alcançar a conservação dos espaços e recursos naturais e diminuir
as desigualdades sociais.

QUEM SOMOS
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MISSÃO
Apoiar a manutenção e a recuperação da
biodiversidade marinha e fomentar o uso
sustentável dos recursos do mar. 

VISÃO
Costa e mar brasileiros biodiversos e utilizados
sustentavelmente através de uma governança
adaptativa, integrada e participativa.

VALORES
Cooperação, autonomia, transparência, diplomacia,
interdisciplinaridade e trabalho em rede.
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NOSSOS
PROGRAMAS

Auxiliar pescadores e pescadoras a buscar práticas mais
responsáveis, que garantam a efetiva conservação, gestão e
desenvolvimento dos recursos aquáticos, respeitando o
ecossistema e a biodiversidade, contribuindo com a
qualidade de vida das comunidades e assegurando a
sustentabilidade dos territórios pesqueiros tradicionais.

PESCA RESPONSÁVEL

Fortalecer a gestão e aumentar a representatividade
dessas áreas, qualificando as relações com a  sociedade
através de atividades produtivas alinhadas com a
conservação da biodiversidade marinha.

Promover a conservação dos elasmobrânquios, grupo de
extrema importância para a saúde dos oceanos, em alto
grau de ameaça e com pouca visibilidade social positiva.

Apoiar iniciativas com potencial de gerar renda às
comunidades locais, conciliando atividades econômicas
e manutenção da qualidade ambiental.

ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS

CONSERVAÇÃO DE TUBARÕES E RAIAS

NEGÓCIOS ASSOCIADOS À CONSERVAÇÃO

2018- 2019
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O BIÊNIO
2018-2019

O biênio de 2018/2019 foi decisivo para
nós. Nesse período, conseguimos nos
firmar no território, nos inserindo de
forma determinante junto aos atores
locais no desenvolvimento de ações nos
ambientes costeiros e marinhos.

Até 2018, nossa posição era de
observadores dos eventos ocorridos
nestas localidades. Nesse novo biênio,
passamos a nos conectar mais e com
mais qualidade com nossos parceiros,
em um trabalho de escuta dos atores
locais e apoio para o planejamento de
base. Dessa forma, nos conectamos
com aquilo que de fato é relevante para
quem vive nesses territórios, garantindo
uma atuação orientada para o
desenvolvimento territorial conectado às
questões socioambientais.

Entre as principais atividades realizadas
neste biênio, destacam-se o incentivo à
participação social efetiva e inclusiva na
construção do ordenamento territorial
costeiro e marinho; o fortalecimento de
arranjos locais e possíveis parcerias
para o uso público em áreas litorâneas;
as pesquisas desenvolvidas para auxiliar
a compreensão das realidades locais e
que deram suporte para a tomada de
decisões; o apoio a negócios
comunitários primando pelo
desenvolvimento sustentável; o fomento
da articulação em rede e da
implementação de ações em parceria
para contribuir com a conservação dos
recursos naturais; e a melhoria dos
modos de vida das populações locais. 4



BIÊNIO 2018-2019

Neste biênio, focamos nosso trabalho em quatro temas principais:
 
Participação social na construção de políticas públicas para a
zona costeira.
Em 2018, percebemos a necessidade de fortalecer a participação
social na implementação de medidas de gestão em áreas marinhas
protegidas. Essa urgência se transformou em nosso principal
projeto de 2018, resultando em ações de fomento ao engajamento
social na elaboração dos planos de manejo das Áreas de Proteção
Ambiental Marinhas do Estado de São Paulo, o que, por sua vez,
nos inseriu de maneira ativa neste território. A participação nesta
iniciativa ampliou nossa rede de relacionamentos, posicionando o
Linha D’Água como organização atuante nos temas de Áreas
Marinhas Protegidas e Pesca Responsável, com foco em
etnoconservação, que considera conhecimentos tradicionais e
técnico-científicos para a construção de políticas públicas.
 
Pesquisas para subsidiar a gestão compartilhada.
Este foi um de nossos temas prioritários de atuação,
principalmente nas questões de Uso Público das Áreas Marinhas
Protegidas. As pesquisas desenvolvidas diagnosticaram tanto os
arranjos locais para a realização da visitação em áreas protegidas,
quanto monitoraram e avaliaram os parâmetros ambientais para
testar os impactos dessas atividades turísticas nas AMPs.

2018- 2019
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BIÊNIO 2018-2019

Empreendimentos solidários associados à visitação em áreas protegidas.
Neste tema, nos envolvemos desde o incentivo a processos participativos
e inclusivos, até o fomento direto a negócios. Apoiamos o
desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária, entendendo sua
relevância como modelo de turismo protagonizado pelas comunidades,
que valoriza as culturas locais, a conservação do meio ambiente e os
modos de vida tradicionais.
 
Articulação em redes colaborativas.
Outro tema de destaque neste biênio foi o fomento às redes colaborativas.
As parcerias firmadas envolveram o incentivo ao encontro de
comunidades para debater os rumos do desenvolvimento territorial, a
participação de movimentos socioambientais em eventos nacionais e
internacionais, a realização de eventos científicos internacionais e a
articulação de pesquisadores em início de carreira para a construção de
conhecimento compartilhado sobre o sistema costeiro e marinho
brasileiro.
 
Para concluir, é essencial dizer que todos os projetos por nós apoiados
são acompanhados e monitorados de perto em reuniões, visitas de campo
e entrevistas com os beneficiários das atividades. Além disso, os aspectos
financeiros e programáticos também são constantemente avaliados.
Como resultados, enumeramos as diversas atividades realizadas com os
diferentes públicos, a produção de materiais formativos, a geração de
renda, o surgimento de novas atividades e os impactos positivos nas
comunidades parceiras, buscando identificar novas conexões e novas
ações relevantes para agir de forma cada vez mais efetiva nos territórios
onde atuamos.

2018- 2019
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NÚMEROS DO
BIÊNIO

21

32

12

17

INICIATIVAS
APOIADAS

PARCERIAS
REALIZADAS

REDES
ARTICULADAS

LOCALIDADES
ABRANGIDAS
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ATIVIDADES



SUBSÍDIOS TÉCNICOS E MOBILIZAÇÃO
SOCIAL PARA O PLANO DE ORDENAMENTO
TURÍSTICO DA ILHA DA QUEIMADA GRANDE

 

A Ilha da Queimada Grande, em Itanhaém,
abriga uma rica biodiversidade marinha, além
de habitats únicos, como o recife de coral mais
ao sul do Atlântico e seu banco de rodolitos
associado.
 
As atividades turísticas praticadas na região
são relativamente bem conhecidas, porém
ainda se sabe muito pouco sobre os impactos
desse tipo de prática na vida local.
 
Entretanto, as coisas começaram a mudar com
a divulgação científica da descoberta do recife,
que coincidiu com o processo de elaboração do
Plano de Manejo da APA Marinha do Litoral
Centro do Estado de SP.

PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A GESTÃO COMPARTILHADA.

Assim, após quase duas décadas da proposta de
criação de um Parque Nacional Marinho para a
região, os esforços para a conservação da Ilha da
Queimada Grande voltaram à pauta através da
articulação da APA Marinha para iniciar um
processo de ordenamento do seu uso público.
 
Foi neste cenário que o Instituto Linha D’Água
iniciou sua atuação neste território, em parceria
com os institutos de pesquisa locais para apoiar
um projeto que busca oferecer subsídios técnicos
e mobilizar os atores locais na construção de um
plano de ordenamento turístico para a região,
buscando um uso sustentável e equilibrado,
visando conservar a diversidade da vida no local.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

NEGÓCIOS ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Período
setembro de 2019 a março de 2021.
Localização
Itanhaém (SP).
Parceiros
FapUNIFESP, Laboratório de Ecologia e
Conservação Marinha da Universidade Federal
de São Paulo – LABECMAR/UNIFESP

https://youtu.be/rBZ87ULggaQ
Use o QR code para te levar para a
reportagem sobre a pesquisa realizada.
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FORTALECIMENTO DA REDE NHANDEREKO E
DA CENTRAL DE TURISMO DE BASE

COMUNITÁRIA
 
 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS ASSOCIADOS À VISITAÇÃO EM ÁREAS
PROTEGIDAS.

A Rede Nhandekero integra as comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas que participam do
Fórum de Comunidades Tradicionais da região da Bocaina, nos municípios de Ubatuba em São Paulo,
e Paraty e Angra dos Reis no Rio de Janeiro.
 
Em parceria com o FCT, com a Rede e as comunidades tradicionais, o Instituto Linha D’Água apoia um
projeto para fortalecer a prática do Turismo de Base Comunitária, que busca associar a manutenção
da identidade cultural, promovendo geração de renda e inclusão produtiva, e também preservar os
modos de vida tradicionais, além da implantação de uma Central de Turismo de Base Comunitária.
 
A partir de uma incubadora de tecnologias sociais, o apoio oferecido vem contribuindo para
qualificar os processos de organização dos atores locais, dando continuidade à congregação dos
roteiros de visitação da região e das comunidades que integram a Rede Nhandekero, fortalecendo
suas atividades e a tomada de novas decisões.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

NEGÓCIOS ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Período
setembro de 2019 a setembro de 2021. 

Localização
Ubatuba (SP), Paraty e Angra dos Reis (RJ).

Parceiros
Associação de Moradores do Quilombo do
Campinho – AMOQC, Fórum de Comunidades
Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e
Ubatuba, Observatório Territórios Saudáveis e
Sustentáveis da Bocaina – OTSS.

https://www.otss.org.br/post/rede-
nhandereko-caminha-na-construcao-da-
central-de-turismo-de-base-comunitaria-tbc
Use o QR code para acessar reportagem
sobre a atividade realizada. 10
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FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
NOS PLANOS DE MANEJO DAS APAS

MARINHAS DE SP
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

ZONA COSTEIRA.

Nos últimos 5 anos, o Instituto Linha D’Água
acompanhou de perto a construção dos Planos de
Manejo das Áreas de Proteção Ambiental Marinhas
do Estado de São Paulo. Em diálogo com os atores
locais envolvidos na gestão dessas Unidades de
Conservação, o Instituto decidiu entrar com seu
apoio para qualificar os processos de construção
desses planos, facilitando o acesso da população às
discussões promovidas pelo poder público.
 
Com isso, as comunidades da pesca artesanal deste
território tiveram a oportunidade de participar de
processos informativos e de qualificação para que um
maior número de atores locais pudesse compreender
e contribuir com as decisões que estavam sendo
tomadas para a gestão costeira e marinha do litoral
paulista, garantindo o protagonismo desta população.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
de agosto 2018 até o momento presente. 

Localização
Litoral do Estado de São Paulo.

Parceiros
Instituto Costa Brasilis, Instituto Albatroz, Fórum de
Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty
e Ubatuba, associações de comunidades tradicionais
e assessorias locais.

PESCA
RESPONSÁVEL

Em conjunto com atores locais e outras organizações,
o projeto desenvolvido visava ampliar as condições e a
qualidade da participação social na elaboração dos
Planos de Manejo. Esse processo foi especialmente
relevante porque as APAs Marinhas paulistas são
muito importantes na gestão dos espaços e recursos
de uso comum, servindo como fóruns locais de
acolhimento e de ressignificação de conflitos.

Na primeira etapa do projeto, o objetivo foi mobilizar
os representantes dos diferentes segmentos sociais
para que participassem das reuniões e oficinas de
construção dos Planos.

Em seguida, os representantes da pesca artesanal das
comunidades e territórios, que demonstraram
interesse, participaram de reuniões setoriais para
incluir suas contribuições na construção do
zoneamento e programas de gestão dos Planos de
Manejo.
 
Na sequência, o Instituto trabalhou para integrar os
resultados das reuniões de cada APA com as demais
APAs Marinhas, ampliando o acesso das comunidades
às informações e tornando suas contribuições
públicas, para que os atores pudessem agir de forma
cada vez mais autônoma e os Planos contemplassem
os interesses de todos os públicos.
 
Atualmente a aprovação dos planos está sendo
debatida no Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONSEMA e o instituto segue acompanhando as
comunidades nesse espaço de tomada de decisão. 11



PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO
COMUNITÁRIA PARA O USO PÚBLICO
SUSTENTÁVEL DA ILHA DAS COUVES

A comunidade tradicional caiçara de Picinguaba
possui atualmente uma proposta de gestão
comunitária e sustentável, a partir do turismo de
base comunitária, para o uso público do território
que ocupa no litoral norte do Estado de São
Paulo.
 
Para concretizar esta proposta, o Fórum de
Comunidades Tradicionais, com apoio dos
demais parceiros, organizaram uma ação
continuada em defesa do direito territorial dessa
comunidade à Ilha das Couves e aos seus
espaços marinhos e terrestres para garantir o
bem viver de suas populações e do seu meio
natural.

Em parceria com esses agentes, o Instituto Linha
D’Água apoiou uma das etapas desse movimento
para ajudar a construir, em conjunto com a
comunidade, uma proposta incluindo igualmente
as vozes de todos os interessados locais.

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS ASSOCIADOS À VISITAÇÃO EM
ÁREAS PROTEGIDAS.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

NEGÓCIOS ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Período
outubro de 2019 a abril de 2020.
Localização
Ilha das Couves, vila de Picinguaba, Ubatuba (SP).
Parceiros
Travessia Consultoria e Projetos Sustentáveis, Fórum
de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis,
Paraty e Ubatuba, Observatório Territórios Saudáveis e
Sustentáveis da Bocaina – OTSS e associações locais.

https://youtu.be/s4jQ9KzzkTw
Use o QR code para acessar video sobre
ordenamento turístico da Ilha das Couves. 

Até o momento, já foi apresentada ao Ministério
Público Federal (MPF) e à Fundação Florestal (FF)
um plano de ação comunitário elaborado no Grupo
de Trabalho TBC da Ilha das Couves pelas três
associações comunitárias de Picinguaba (ABMP,
ABPP e ABPTP).

O plano propõe o ordenamento e a gestão do uso
público e sustentável da Ilha das Couves, e foi
inspirado no turismo de base comunitária,
considerando alguns dos elementos elencados no
Estudo de Capacidade de Carga Turística da Ilha das
Couves realizado pelo MPF/Ibama/FF/Prefeitura.
 
O resultado desse trabalho coletivo foi a Portaria
que ordenou a visitação à Ilha das Couves na
temporada 2019/2020 e que trouxe de volta a região
um turismo equilibrado, que gera renda para as
comunidades locais ao mesmo que proporciona a
conservação da ilha e mais qualidade de vida para
os caiçaras.
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I SEMANA DO PARQUE ESTADUAL DE
RESTINGA DE BERTIOGA

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS ASSOCIADOS À VISITAÇÃO EM ÁREAS
PROTEGIDAS.

Em dezembro de 2019 o Parque Estadual da Restinga de Bertioga – PERB completou 9 anos de
criação e para comemorar o aniversário da Unidade de Conservação, a gestão da UC, em parceria
com a ABECO, organizou uma programação especial composta por rodas de conversa, oficinas,
mesas redondas, vivências com as comunidades do entorno, trilhas monitoradas, atividades de
observação de aves, limpeza da Praia de Itaguaré e Corrida de aventura.
 
O Instituto Linha D’Água patrocinou essa semana comemorativa no intuito de fomentar o
protagonismo da ABECO na promoção da visitação da unidade e para o fortalecimento de suas
atividades, que envolve a geração de emprego e renda para os guias locais de Bertioga e região.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

NEGÓCIOS ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Período
dezembro de 2019.

Localização
Bertioga (SP).

Parceiros
Associação Bertioguense de
Ecoturismo – ABECO.
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IX SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE ÁREAS
PROTEGIDAS E INCLUSÃO SOCIAL E IV

ENCONTRO LATINO AMERICANO SOBRE
ÁREAS PROTEGIDAS E INCLUSÃO SOCIAL

 ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

No fim de 2019, foram realizados o IX Seminário

Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão

Social (SAPIS) e o IV Encontro Latino Americano

sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social

(ELAPIS).

 

O evento foi organizado a partir da interação

entre vários grupos, de diversas regiões do país e

da América Latina, e promoveu discussões sobre

a inclusão social e a diversidade cultural das

áreas protegidas dessas localidades.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
dezembro de 2019.

Localização
Recife (PE).

Parceiros
Empresa Júnior do curso de Turismo da
UFPE (Planejamentos Turísticos Júnior) e
Comitê de Organização do SAPIS.

Em parceria com a Empresa Júnior do curso de
Turismo da UFPE e o Comitê de Organização do
SAPIS, o Instituto Linha D’Água patrocinou o
evento, viabilizando a participação de lideranças
comunitárias – 15 pessoas no total – nas quatro
mesas redondas realizadas no encontro e
também na plenária.
 
Além de proporcionar o compartilhamento das
vivencias, das pesquisas e dos projetos dessas
pessoas, o apoio incentivou o fortalecimento das
redes presentes, promovendo o diálogo e a troca
de saberes, criando conexões para possíveis
projetos futuros e evidenciando o protagonismo
desses atores.



I REUNIÃO ESTRATÉGICA DO PROGRAMA
HORIZONTE OCEÂNICO BRASILEIRO

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

Em parceria com o Instituto Costa Brasilis e o Painel Mar, o Instituto Linha D’Água apoiou a I Reunião
Estratégica do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, contribuindo com o alinhamento dos
participantes na definição da metodologia utilizada para a revisão bibliográfica e de conhecimentos
do Volume I do HOB.
 
Ao final do encontro, a metodologia adotada por todos os times foi a de busca e consulta, seguida
pela análise e estrutura do relatório padrão. Já o cronograma e o mapa do processo coletivo foram
construídos com atenção especial ao primeiro semestre de 2020, incluindo a futura realização do II
Seminário Inter Redes Costeiras e Marinhas e o lançamento dos primeiros produtos do HOB.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

NEGÓCIOS
ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Período
novembro de 2019.

Localização
São Paulo (SP).

Parceiros
Instituto Costa Brasilis e Painel Mar.

PESCA
RESPONSÁVEL



FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES
PESQUEIRAS

Em parceria com comunidades tradicionais
situadas nos territórios costeiros e marinhos do
litoral norte do estado de São Paulo, o Instituto
Linha D’Água apoiou a AMA e o FCT para o
desenvolvimento de uma série de 10 oficinas,
alcançando cerca de 220 pessoas, visando
fortalecer o Grupo de Trabalho (GT) Pesca
Artesanal do FCT e a atuação da Coordenação
Nacional das Comunidades Tradicionais Caiçaras.
 
A implantação desse projeto garantiu a formação e
a qualificação dos atores locais para que pudessem
atuar de forma ativa na construção do Plano de
Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do
Litoral Norte do Estado de São Paulo (APAMLN) e
também no Projeto de Caracterização dos
Territórios Tradicionais (PCTT) – Projeto Povos.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A ZONA COSTEIRA

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
março a novembro de 2019.

Localização
Ubatuba (SP).

Parceiros
Associação dos Moradores da Almada – AMA; Fórum de
Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e
Ubatuba – FCT; Coordenação Nacional das Comunidades
Tradicionais Caiçaras – CNCTC; Observatório dos
Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina – OTSS.

https://vimeo.com/375663326
Use o QR code para acessar video sobre a
pesca artesanal em Ubatuba. 

PESCA
RESPONSÁVEL

As atividades contribuíram para esclarecer as
comunidades pesqueiras sobre as questões
burocráticas e políticas que envolvem o contexto de
ordenamento do território marinho, incentivando
sua participação nesses processos.
 
Com essa atuação, foi possível notar o crescimento
da participação popular em espaços públicos de
debates, como audiências públicas, reuniões
setoriais e conselho gestor da APAMLN, e o
fortalecimento dos movimentos sociais na
construção das agendas e espaços de gestão de
seus territórios.
 
O processo de aprovação do plano de manejo
segue em tramitação. Nesse momento, as
discussões estão na Comissão Temática de
Biodiversidade e Áreas Protegidas – CTBio do
Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA.
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ENCONTRO DAS COMUNIDADES
TRADICIONAIS DA ILHA DO CARDOSO

O Encontro de Comunidades Tradicionais da Ilha do Cardoso reuniu cerca de 60 pessoas, entre
pescadores e pescadoras artesanais e jovens lideranças comunitárias da Ilha do Cardoso. O
Instituto Linha D’Água apoiou a série de reuniões e o encontro articulados e realizados pela
Associação dos Moradores da Enseada da Baleia – AMEB.
 
A associação teve o papel de reunir as outras comunidades tradicionais da Ilha do Cardoso,
proporcionando e facilitando os temas debatidos, que incluíram questões relacionadas à pesca
artesanal, ao turismo de base comunitária, ao artesanato e práticas extrativistas, e à cultura e ao
modo de vida caiçara.
 
Durante o evento, os participantes debateram estratégias de fortalecimento de suas organizações
comunitárias e conheceram iniciativas locais de desenvolvimento integrado, intensificando suas
relações e conexões para a elaboração de ações e estratégias de resistência.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
outubro e novembro de 2019.

Localização
Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Cananéia (SP).

Parceiros
Associação dos Moradores da Enseada da Baleia.

PESCA
RESPONSÁVEL



PARTICIPAÇÃO DA CONFREM NO III
CONGRESSO DE ÁREAS PROTEGIDAS DA

AMÉRICA LATINA E CARIBE

O Instituto Linha D’Água, em parceria com a CONFREM, apoiou um projeto especial para
fomentar a participação de duas representantes da Rede de Mulheres Extrativistas da Bahia no
III Congresso de Áreas Protegidas da América Latina e Caribe (CAPLAC) que aconteceu em
Lima, no Peru.
 
Além da importante presença dessas lideranças no encontro, durante a realização do evento,
representantes dos pescadores e das pescadoras do Brasil e da Costa Rica tiveram a
oportunidade de realizar o workshop “Territórios Tradicionais de Pesca: Soluções para o
Desenvolvimento Sustentável em Tempos de Mudanças Climáticas”, trocando experiências e
conhecimentos, e criando laços com atores de outros países para avanços muito mais
abrangentes em todo o território da América Latina.
 
O evento tornou-se ainda mais especial com a premiação do Carlos Alberto Pinto Dos Santos – o
Carlinhos, representante da CONFREM, por sua dedicação à causa das populações tradicionais e
defesa dos ecossistemas que proporcionam a pesca e o extrativismo.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
outubro de 2019.

Localização
Lima, Peru.

Parceiros
Comissão Nacional de Fortalecimento das
Reservas Extrativistas e dos Povos e
Comunidades Tradicionais Extrativistas
Costeiros e Marinhos – CONFREM.

PESCA
RESPONSÁVEL



PESQUISA APLICADA AO USO PÚBLICO DO
REFÚGIO DE ALCATRAZES

A criação do Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, em 2
de agosto de 2016, era aguardada pelo movimento
ambientalista há quase 30 anos. A importância ambiental
deste arquipélago, situado no litoral norte paulista, é
largamente conhecida pela comunidade científica e pela
sociedade civil.
 
Logo após a instalação dessa REVIS, um Plano de Manejo
elaborado e divulgado em tempo recorde, em 17 de maio de
2017, trouxe a previsão da visitação pública para esse
patrimônio natural.
 
Acompanhando os movimentos da região, o Instituto Linha
D’Água iniciou, então, uma parceria com o Instituto do Mar
da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada
Santista (IMAR/UNIFESP), para garantir a realização das
pesquisas necessárias antes que o local fosse aberto ao
público.

Isso porque, desde 2015, o LABECMar – Unifesp monitora a
biodiversidade marinha de Alcatrazes a partir da instalação
de parcelas fixas monitorando as comunidades bentônicas
em 3 regiões do arquipélago. no interior e fora da Estação
Ecológica dos Tupinambás. Com a criação do Refúgio,
algumas áreas foram abertas para a visitação e com isso
foi necessário investir ainda mais neste monitoramento.

PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A GESTÃO COMPARTILHADA.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
dezembro de 2017 a setembro de 2019. 

Localização
Refúgio de Alcatrazes,  São Sebastião (SP).

Parceiros
Núcleo de Gestão Integrada do Arquipélago de Alcatrazes do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo –
IMAR/UNIFESP e Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha
da Universidade Federal de São Paulo – LABECMAR/UNIFESP.

https://youtu.be/rup7zRo7cNs
Use o QR code para acessar video sobre o
Monitoramento do Uso Público no Refúgio de
Alcatrazes.

NEGÓCIOS
ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Neste sentido, o apoio oferecido teve como objetivo
promover intercâmbios científicos, didáticos e
educacionais em projetos de pesquisa e educação
ambiental entre os atores locais e os institutos de
pesquisa.
 
A partir dos primeiros estudos, em dezembro de 2017, uma
expedição conseguiu obter as linhas de base da estrutura
das assembleias de peixes e da comunidade bentônica das
áreas que seriam abertas ao público para mergulho
contemplativo.
 
A seguir, em outubro de 2018, uma segunda campanha foi
realizada para garantir a segurança dessas áreas e a
conservação de suas espécies para iniciar as atividades de
turismo integrando pessoas e natureza da forma mais
sustentável possível, garantindo o bem-estar de todos.
 
Em seguida, o projeto se desenvolveu, com a realização de
expedições em cada uma das estacoes do ano, para
monitorar as assembleias de peixes e os organismos
bentônicos.
 
Com isso, os resultados obtidos forneceram as linhas de
base para o monitoramento de longo prazo do Refúgio de
Alcatrazes, possibilitando avaliar as flutuações sazonais da
biodiversidade e os impactos que a visitação poderia ter
sobre elas, facilitando o planejamento das atividades de
turismo implementadas.
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PLANOS DE MANEJO DAS APAS MARINHAS DO
LITORAL CENTRO E SUL DE SP NO CONSEMA

Durante fase de debate e votação para a aprovação dos Planos de Manejo das APAs Marinhas
do Litoral Centro e Sul do Estado de São Paulo, o Instituto Linha D’Água apoiou o Instituto
Albatroz para a produção de vídeos que demonstraram o interesse dos agentes locais em
participar, construir e aprovar o plano estabelecido nos seus territórios.
 
Os vídeos elaborados apresentaram os relatos e as entrevistas de 13 pessoas atuantes e
envolvidas no processo participativo de construção desses planos. O objetivo era que o material
pudesse sensibilizar os membros do CONSEMA a considerarem as sugestões e os anseios
debatidos pelas populações locais nos conselhos gestores das unidades, incluindo suas
contribuições na elaboração das ações futuras.
 
Os planos foram aprovados, mas ainda há ajustes sendo feitos, na perspectiva de aprimorar a
defesa do meio ambiente e das comunidades locais. O processo segue em tramitação e os
atores locais aguardam ansiosos a sanção desses planos de manejo.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A ZONA COSTEIRA.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
julho de 2019.

Localização
Litoral centro e sul do estado de São Paulo.

Parceiros
Instituto Albatroz e conselheiros das APAs Marinhas.

https://youtu.be/rup7zRo7cNs
Use o QR code para acessar videos sobre o

Plano de Manejo da APA Marinha Litoral Centro.
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RELATÓRIO BASE PARA A ELABORAÇÃO DO
PROGRAMA BRASILEIRO DE RESERVAS DE

SURF

O Programa Brasileiro Reservas de Surf tem
como objetivo valorizar e proteger os
ecossistemas de surf, utilizando o esporte
como meio de conservação da zona costeira e
marinha do país, unindo a comunidade do surf
na tarefa de implantar e desenvolver as
políticas e instrumentos da gestão costeira.
 
Funcionando como uma ferramenta de gestão
socioambiental, o programa pretende mobilizar
a sociedade na implantação de instrumentos
como unidades de conservação, planos
diretores e planos de gerenciamento costeiro,
de recursos hídricos, de resíduos sólidos e de
saneamento, além de planos setoriais de
mitigação e adaptação às mudanças do clima.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
março a junho de 2019.

Localização
todo litoral brasileiro.

Parceiros
Aprender Entidade Ecológica e Instituto EcoSurf. https://youtu.be/MS_f7_mHDSo

Use o QR code para acessar video sobre o
Programa Brasileiro de Reservas de Surf.

Neste projeto, o Instituto Linha D’Água
apoiou a elaboração de um relatório para
servir de base para a elaboração do
programa, além de ter subsidiado as
discussões do primeiro workshop de
construção do Programa Brasileiro de
Reservas de Surf.
 
O relatório produzido foi desenvolvido por
uma equipe multidisciplinar com alta
capacidade técnica, todos surfistas, e
serviu como documento base para garantir
e melhorar a qualidade de vida das
populações e do meio ambiente ligadas às
práticas de surfe no litoral brasileiro.
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I SEMINÁRIO INTER REDES DO PROGRAMA
HORIZONTE OCEÂNICO BRASILEIRO

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

O Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB)
se propõe a construir uma rede de aprendizagem
que conecte redes costeiras e marinhas para co-
criação de políticas públicas voltadas à
conservação marinha dentro da Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável.
 
Em parceria com o Instituto Costa Brasilis e com o
Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano – Painel
Mar, o Instituto Linha D’Água contribuiu para a
realização do I Seminário Inter Redes do
Programa HOB, uma das primeiras ações desse
programa e que ocorreu em Brasília entre os dias
8 e 12 de abril de 2019.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

NEGÓCIOS
ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Período
abril de 2019. 

Localização
Brasília (DF).

Parceiros
Instituto Costa Brasilis e Painel Mar.

PESCA
RESPONSÁVEL

CONSERVAÇÃO DE
TUBARÕES E RAIAS

Participaram do evento atores sociais de
diversas regiões brasileiras, debatendo
sobre planejamento espacial marinho,
poluição marinha, pesca sustentável,
comunidades tradicionais,
educomunicação, unidades de
conservação, sociedade civil na gestão
costeira e outros assuntos relacionados às
zonas costeira e marinha.

Durante o encontro, os participantes
realizaram atividades de advocacy, ao
participarem de audiências públicas, e
visitarem e participarem de reuniões com
os órgãos públicos, atuando de forma
decisiva para a concretização de seus
interesses.
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COBERTURA COLABORATIVA DO
 XI ENCONTRO NACIONAL DE
GERENCIAMENTO COSTEIRO

Em parceria com o Coletivo Memórias do
Mar e Ecovila São José, o Instituto Linha
D’Água apoiou o XI Encontro Nacional de
Gerenciamento Costeiro – ENCOGERCO no
desenvolvimento da “Oficina de Linguagem
Áudio-scripto-visual - Cobertura
Colaborativa”.
 
A atividade teve o objetivo de despertar
questões, provocar reflexões e abrir novos
caminhos para o campo da
Educomunicação. Neste sentido, os
participantes tiveram a oportunidade de ver,
ouvir e produzir mensagens com imagens,
texto, grafismos e sons, obtendo uma
experiência completa em audiovisual.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS

Período
outubro de 2018.

Localização
Florianópolis (SC).

Parceiros
Coletivo Memórias do Mar e Ecovila São José. https://youtu.be/S1klkWO1cOI

Use o QR code para acessar video produzido
pela Oficina.

Na prática, os presentes puderam aprender a
contar histórias, difundir ideias e compartilhar
experiências através da escrita de roteiros,
técnicas de operação de câmera, de microfone
e de edição.
 
Essa prática pedagógica também foi um
exemplo de expressão comunicativa a ser
desenvolvida na campanha “Horizonte
Oceânico Brasileiro”, implementada pelo Painel
Brasileiro para o Futuro dos Oceanos – Painel
Mar, sendo uma ótima chance para testar seu
alcance e aplicações em situações futuras.
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VIII FESTEJO CAIÇARA DE TRINDADE

O Festejo Caiçara de Trindade é um
evento realizado pela Associação dos
Moradores de Trindade (AMOT) para
comemorar a permanência da
comunidade em seu território tradicional
em Paraty, no litoral sul do Rio de
Janeiro.
 
Com uma extensa programação de
valorização à cultura local, este evento
marca a história de luta dessa população
caiçara e, no ano de 2018, contou com o
apoio do Instituto Linha D’Água em sua
realização.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

Período
outubro de 2018.

Localização
Trindade, Paraty (RJ).

Parceiros
Associação dos Moradores de Trindade – AMOT.

PESCA
RESPONSÁVEL

Incentivando as articulações locais, o
apoio auxiliou que outros integrantes da
Coordenação Nacional Caiçara
pudessem estar presentes para discutir e
fortalecer a identidade e a estrutura
organizacional do território caiçara como
um todo, desde o litoral sul fluminense,
passando por todo o litoral paulista, até o
litoral do Paraná.
 
Em complemento, também contribuiu
com a concretização do evento para
celebrar a resistência caiçara, valorizar a
cultura e a tradição local, unindo as
novas e antigas gerações para fortalecer
os laços entre elas, promovendo a
transmissão e a valorização dos
conhecimentos construídos ao longo da
história da vila e de seus moradores.
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PROJETO PEIXES DO LAGAMAR

O Projeto Peixes do Lagamar é uma parceria entre
pesquisadores da UNESP - Campus Registro, sitiantes
localizados próximos ao Rio das Minas e a Associação do
Quilombo do Mandira, com apoio do Instituto Linha
D’Água, e teve início em outubro de 2016.
 
A região do Lagamar de Cananéia, no litoral sul de São
Paulo, possui rios e riachos com potencial para atividades
de mergulho livre guiado. Para estruturar e implementar
essa prática com o menor impacto ambiental possível, a
comunidade e os pesquisadores da universidade se uniram
para desenvolver um projeto conectando ciência e turismo
de base comunitária.
 
O projeto desenvolvido seguiu três etapas, focando seus
esforços nas regiões dos rios das Minas e do Mandira, e
nos poços e remansos próximos às cachoeiras desses rios.
 
Em um primeiro momento, foi feito o diagnóstico da fauna
aquática e de seus ecossistemas, identificando as espécies
que poderiam ser afetadas com as novas atividades, e
elencando soluções para minimizar essas alterações.
 
Em seguida, os guias locais passaram por um processo de
formação, recebendo informações sobre o cuidado com as
áreas protegidas e como orientar os turistas para o melhor
aproveitamento do mergulho e contribuir com a
conservação desses locais.

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS ASSOCIADOS À VISITAÇÃO EM
ÁREAS PROTEGIDAS.

Período
outubro de 2016 a outubro de 2018. 

Localização
Cananéia (SP).

Parceiros
Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da
Reserva Extrativista do Mandira, Sítio Rio das Minas e UNESP –
Campus Registro.

https://youtu.be/GdzwPzfY6IM
Use o QR code para acessar video sobre o
Projeto Lagamar.

NEGÓCIOS
ASSOCIADOS À
CONSERVAÇÃO

Por fim, um material didático com instruções de boas
práticas e indicações dos roteiros de turismo subaquático
no Lagamar de Cananéia foi produzido para ser
distribuído a guias, turistas e demais interessados.
 
Após essas etapas iniciais de formação de base e
articulação local, desenvolveram-se estudos de
capacidade de suporte dos locais de mergulho para
entender a limitação de circulação de pessoas, e uma
nova etapa formativa foi realizada para instaurar um
monitoramento participativo dessas áreas.
 
Ao final dessas fases, o Turismo de Base Comunitária da
região pode ser aprimorado, incluindo os agentes locais
nas ações, e foram instauradas novas opções para o Uso
Público das Áreas Protegidas onde as atividades
passaram a ser desenvolvidas.
 
Em complemento, é esperado que o projeto também
possa contribuir diminuindo a distância entre sociedade e
academia, numa ajuda mútua, e que as atividades de
mergulho contemplativo de mínimo impacto
proporcionem o contato com animais até então
inacessíveis.
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III ENCONTRO DA ARTICULAÇÃO DOS
PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS

DO SUDESTE E SUL DO BRASIL
 

Em agosto de 2018, o Instituto Linha
D’Água contribuiu para a viabilização do III
Encontro da Articulação dos Pescadores e
Pescadoras Artesanais do Sudeste e Sul
do Brasil, que teve como objetivos
promover discussões sobre os conflitos
nos territórios pesqueiros e lutar pela
visibilidade de suas populações, sua
cultura e seu trabalho.
 
Durante o evento, realizado na Pedra de
Guaratiba, as questões sobre a situação
dos territórios pesqueiros foram debatidas
na tentativa de convergir os interesses dos
pescadores e de suas atividades com os
aspectos culturais e patrimoniais das
regiões onde atuam.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

Período
outubro de 2018.

Localização
Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro (RJ).

Parceiros
União das Associações de Pescadores da
Ilha – UAPI de Laguna (SC).

PESCA
RESPONSÁVEL

Os participantes do encontro tiveram a
oportunidade de debater o
aprimoramento das práticas de
sustentabilidade socioambiental em
seus territórios e suas comunidades,
nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, para
realizar atividades mais justas e
responsáveis.

https://articulacao-dos-pescadores-e-
pescadoras-do-sul-sudeste8.webnode.com/
Use o QR code para acessar o site da
APPSULSE.
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III CONFERÊNCIA SHARKS INTERNACIONAL

A Conferência Sharks Internacional é o
primeiro evento internacional dedicado aos
elasmobrânquios (tubarões e raias), sendo
as duas primeiras edições realizadas,
respectivamente, em Cairns, na Austrália em
2010, e Durban, na África do Sul em 2014.
 
As reuniões da Sociedade Brasileira para o
Estudo de Elasmobrânquios (SBEEL)
ocorrem bianualmente desde 1997, e
representam o principal evento para a
discussão da pesquisa, conservação e
manejo de elasmobrânquios no Brasil, com
sua última edição, antes dessa edição do
Sharks International, sendo realizada em
Penedo, Alagoas em 2016.
 
A AES (American Elasmobranch Society),
fundada em 1983, realiza anualmente suas
reuniões desde 1987, incluindo uma edição
no Brasil (Manaus, Amazonas, em 2003),
sendo a última reunião realizada em Nova
Orleans, nos EUA.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

Período
junho de 2018.

Localização
João Pessoa (PB).

Parceiros
Comissão Organizadora do III Sharks
Internacional e ELO Eventos.

CONSERVAÇÃO DE
TUBARÕES E RAIAS

A Fundação Squalus, criada em 2002, sedia
suas reuniões semestralmente (Encuentro
Colombiano sobre Condrictios), sendo a
última edição realizada em Bogotá,
Colômbia, em 2016.
 
A III Conferência Sharks Internacional,
realizada em João Pessoa, acompanhada
pela reunião da SBEEL, da American
Elasmobranch Society (AES) e da Squalus
Foundation, da Colômbia, reuniu
pesquisadores e ativistas da conservação
de tubarões e raias de todo o mundo,
oportunizando imensa troca de
conhecimentos e o estabelecimento de
parcerias.
 
Além de patrocinador do evento, o Instituto
Linha D’Água levou os participantes de
alguns dos projetos executados no âmbito
do Edital Linha D’Água Tubarões e Raias
para apresentarem os resultados e a
contribuição desses trabalhos para o
atendimento das metas definidas no Plano
de Ação Nacional para a Conservação dos
Tubarões e Raias Marinhos Ameaçados de
Extinção.
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EVENTO CAMINHOS DO USO PÚBLICO

No dia 15 de junho de 2018 foi realizado por nós, do Instituto Linha D'Água e pela Raiz
Assessoria Socioambiental, o evento "Caminhos do Uso Público", onde foi discutido como
fortalecer as parcerias público-comunitárias para o desenvolvimento de arranjos locais de
uso público nas Unidades de Conservação do Brasil.
 
O evento contou com a participação das comunidades tradicionais e/ou locais através da Rede
Nhandereko do Fórum de Comunidades Tradicionais Angra/Paraty/Ubatuba, da Associação
dos Barqueiros e Pescadores Tradicionais de Trindade (ABAT), do Núcleo de Turismo de Base
Comunitária nos Castelhanos, Ilhabela, dos representantes do Quilombo do Mandira e da
Cachoeira Rio das Minas, da Associação de Moradores do Itacuruçá e Pereirinha (AMOIP) e da
Associação dos Monitores Ambientais de Cananeia (AMOANCA).
 
Também participaram do evento representantes da APA Cairuçu, do Parque Estadual da Ilha do
Cardoso, da Membipe Ecoturismo Consultoria, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), do Projeto PAPP Parcerias Ambientais Público-Privadas, do Ipea - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade
do Estado do Pará - Ideflor-bio, do ICMBio, da Fundação Florestal, das Universidades do Estado
de SP - USP e UNESP, e dos demais participantes, acadêmicos e pessoas de organizações da
sociedade civil.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

Período
junho de 2018.

Localização
São Paulo (SP).

Parceiros
Raiz Assessoria Socioambiental, Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento
Costeiro – LAPLAN, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial da América
Latina e Caribe da UNESP e do Programa de Políticas Públicas do Instituto Oceanográfico da USP.

ÁREAS MARINHAS 
PROTEGIDAS
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PESCA RESPONSÁVEL NA COSTA SUL DA
ILHABELA

Na costa sul da Ilhabela, litoral norte de São
Paulo, vivem algumas comunidades caiçaras
que tiram seu sustento tanto das práticas
tradicionais pesqueiras, quanto das atividades
de turismo e visitação da região.
 
O fato de alternarem entre essas duas
práticas exige que os pescadores e moradores
locais desenvolvam capacidades adaptativas.
E foi para ajudar no desenvolvimento dessas
habilidades que o Instituto Linha D’Água
entrou nesta parceria. Formou-se um grupo
de pescadores locais interessados em
discutir as questões que estavam
enfrentando para estimular esses atores a
encontrarem as soluções.

Mesmo lidando com diferentes atribuições, a
partir das conversas orientadas, os
pescadores reconheceram que era preciso
aprimorar suas práticas de pesca para atingir
um modelo mais responsável, conciliando a
conservação dos recursos marinhos, melhoria
da qualidade dos pescados e novos mercados
consumidores.

ARTICULAÇÃO EM REDES COLABORATIVAS.

Período
outubro de 2016 a julho de 2018.

Localização
Bonete, Ilhabela (SP).

Parceiros
Pescadores artesanais e pessoa física - assessoria jurídica e consultoria especializada.

PESCA
RESPONSÁVEL

Depois de elencar tais necessidades, foram
identificados os problemas associados. Os
pescadores enfrentam entraves para
regulamentar suas atividades, como a
obtenção dos registros gerais de pesca e o
cadastramento das embarcações e das artes
da pesca. Além disso, existem dificuldades no
armazenamento e no escoamento de sua
produção e pouco acesso a mercados que
valorizassem seus produtos.
 
Para qualificar este processo de busca por
soluções, o Instituto se esforçou em levar
informações e conhecimentos aos
pescadores para que eles mesmos pudessem
encontrar as formas de atender à legislação
vigente. Avanços foram obtidos, como o
protocolo do Registro Geral da Atividade
Pesqueira para mais de 30 pescadores. Um
dos desafios atuais é a obtenção de melhores
condições de comercialização de seus
produtos de maneira justa e competitiva,
conservando os recursos naturais, ao mesmo
tempo em que se possa garantir a reprodução
de seus modos de vida.
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O biênio consolidou a atuação do Instituto Linha D’Água. Estivemos nos territórios,
frequentamos os conselhos e os fóruns participativos, nos conectamos com os
atores locais, fortalecemos as cooperações existentes e construímos novas
parcerias. Reduzimos os apoios pontuais e focamos nos projetos e atividades
com potencial de médio e longo prazo. Dessa forma, nosso investimento saltou
de R$672.000,00 em 2018 para R$980.000,00 em 2019.

Diante disso, o valor aportado aos projetos aumentou. Foram doados diretamente
para as organizações apoiadas R$255.000,00 em 2018, enquanto o valor investido
em 2019 foi de R$400.000,00 – um aumento de 57% de um ano para outro.
 
Também foi preciso fortalecer a gestão interna, aperfeiçoando o planejamento,
monitoramento e avaliação dos programas e dos projetos. A equipe foi
aprimorada, se fez presente nos territórios e o resultado financeiro foi um
aumento de 39% nas despesas administrativas de 2018 (R$417.000,00) para as
de 2019 (R$580.000,00).

APRESENTAÇÃO
FINANCEIRA

O mosaico de atividades apresentado compõe nossa atuação programática. As
variações de investimentos de um ano para outro, em cada um dos programas, se
dão pela priorização dos temas descritos no biênio.
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O Programa Áreas Marinhas Protegidas acumulou mais atividades, e consequentemente,
mais recursos do que os outros programas. O que justifica o investimento maior nesse
programa ao longo dos anos é a abrangência desse tema e a evidência de que as
atividades conectadas à pesquisa, conservação, pesca, turismo e demais atividades
socioeconômicas acontecem dentro desses espaços.
 
Apesar disso, em 2019, equilibramos o orçamento dos programas, apostando no
fortalecimento da construção conjunta dos projetos, sobretudo nos Programas Pesca
Responsável e Negócios Associados à Conservação, tendo como elemento transversal o
apoio às redes costeiras e marinhas. 
 
O Programa Conservação de Tubarões e Raias teve atividades apoiadas apenas em
2018. No ano seguinte, não foram aprovados projetos nessa temática, o que nos levou à
necessidade de reestruturar os apoios para as atividades desse programa em 2020.

APRESENTAÇÃO
FINANCEIRA
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Cada vez mais acreditamos que o caminho para a conservação da sociobiodiversidade
costeira e marinha está nas ações coletivas protagonizadas pelos múltiplos atores da
sociedade.  
 
Essa constatação se deu por meio dos aprendizados obtidos no biênio 2018-2019 e que
agora, em 2020, foram reforçados. Afirmamos que é preciso cooperação e
compartilhamento da noção de cuidado sobre os espaços e recursos de uso comum
para que possamos resistir às ameaças e superar os desafios colocados para as
sociedades modernas.
 
Apoiar os diferentes setores sociais, em especial as comunidades costeiras e as
instituições públicas de ensino e pesquisa, a desenvolverem iniciativas próprias, em
diálogo e em colaboração multisetorial e multiescalar, está intimamente associado à
capacidade de criar estratégias inovadoras de conservação da natureza.
 
Assim, a valorização dos territórios que atuamos deve estar alinhada com a
manutenção dos aspectos socioculturais neles inseridos. Neste sentido, as ações de
2020 estão voltadas para a ampliação de nossa atuação em rede, nos conectando ainda
mais com nossos parceiros, continuando o incentivo à participação e inclusão social,
estabelecendo as conexões entre eles e o conjunto da sociedade. Acreditamos que
essas ações contribuem para uma gestão territorial responsável, que alia conservação e
desenvolvimento local.
 
Essa perspectiva se fortaleceu no ano atípico que estamos vivendo, em que a existência
de uma pandemia nos faz refletir sobre como nos relacionamos com a natureza e com
as formas que queremos e precisamos nos desenvolver enquanto sociedade.
 
Nosso objetivo é que todos os processos das localidades onde atuamos se
estabeleçam de forma conectada, desde a formulação de ideias, estratégias e troca de
informações, até o desenvolvimento das iniciativas e dos projetos.
 
Para isso, nos colocamos à disposição para qualificar o debate, incentivando o
protagonismo dos atores locais das áreas protegidas a se colocarem nos processos de
gestão do patrimônio público com seus anseios e seus saberes.

DESDOBRAMENTOS
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