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Apanha de bivalves nas Rias Galegas (Espanha), utilizando ancinho e sachos.

O QUE É O ECOFILM_SHELLFISHING?
Este projecto irá produzir um curso de formação, para promover
o desenvolvimento sustentável da Apanha de Bivalves, focando os aspetos
ecológicos e ambientais da atividade.
COMO?
Integrando informação referente a Portugal, Espanha, Turquia e Itália para criar
e testar um curso de formação em suporte audiovisual.
PARA QUEM?
Todos os intervenientes na Apanha de Bivalves, por exemplo, apanhadores,
entidades governamentais e de fiscalização, empresas de formação ambiental,
entre outros.
PORQUÊ?
> A Apanha de Bivalves tem elevada importância social, cultural e económica,
pois representa uma fonte de receita significativa e com fortes tradições para
várias comunidades costeiras na Europa.
> A Apanha de Bivalves ocorre, em geral, em zonas costeiras de grande
importância ecológica.
> A implementação de medidas de gestão é urgente, de forma a preservar
os habitats e o equilíbrio das populações das espécies alvo e a garantir
o desenvolvimento sustentável desta atividade!
Foto de capa: Apanhadoras de bivalves (mariscadoras) a trabalhar na Pobra do Caramiñal (Galiza- Espanha).
Cover photo: Shellfishers working in Pobra do Caramiñal (Galicia-Spain).

Bivalves’ shellfishing on foot in Galician Rias (Spain), using hoes and hand-raker.

WHAT IS THE ECOFILM_SHELLFISHING?
This project will develop a training course to promote the sustainable
development of Shellfish Harvesting on Foot, focusing on the ecological and
environmental aspects.
HOW?
Integrating information from Portugal, Spain, Turkey and Italy to create and test
an audiovisual training course.
TO WHOM?
Stakeholders of shellfish harvesting on foot,such as shellfishers, governmental
and control authorities, environmental training entities, among others.
WHY?
> Shellfish harvesting has high social, cultural and economic importance,
as it represents strong traditions and is a significant source of income for
several coastal communities in Europe.
> Shellfish harvesting usually occurs in coastal areas with high ecological
importance.
> Implementation of management measures is urgent, to protect habitats
and target species populations, and to ensure the sustainable development
of this activity!
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O QUE É A APANHA DE BIVALVES?
É um método de pesca em que o apanhador se desloca a pé. Podem ser
utilizadas embarcações de apoio e equipamento de mergulho em apneia.

WHAT IS SHELLFISH HARVESTING ON FOOT?
It’s a fishing method performed on foot. Supporting vessel and snorkeling
equipment can be used.

ESPÉCIES ALVO: Amêijoas, berbigões, lingueirão, entre outros.

TARGET SPECIES: Clams, cockles, razor clams, among others.

UTENSÍLIOS DE PESCA: Os animais são recolhidos diretamente com as mãos
ou utilizando utensílios simples, como a faca de mariscar, o ancinho, o sacho
de cabo curto e dragas de mão.

FISHING GEARS: Individuals are collected by hand or using rudimentary
fishing artefacts, such as harvesting knife, hand-rakers, hoe and
hand-dredges.

Apanha de amêijoas na Lagoa de Scardovari (nordeste de Itália).
Shellfishers collecting clams in Scardovari lagoon (north-east of Italy).

Draga de mão utilizada para apanha de bivalves em zonas arenosas.
Hand-dredge used to shellfishing on foot in sandy areas.
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PARCEIROS

Apanhadores de bivalves (mariscadores) a trabalhar no Estuário do Tejo (Portugal).
Shellfishers working in Tejo Estuary (Portugal).

LPN
Liga para a Protecção
da Natureza
(Portugal)

FUNDAMAR
Fundación para la pesca
y marisqueo
(Espanha)(Spain)

RTEU
Recep Tayyip Erdoğan
University
(Turquia)(Turkey)

M.A.R.E.
SOC. COOP. A R.L.
(Itália)(Italy)

SGS TECNOS S.A.
(Espanha)(Spain)

Coordenador
Organização não
Governamental de Ambiente
(ONGA) portuguesa.
Portuguese Environmental
Non-Governmental
Organization (ENGO).

Entidade que conta com uma
representação equitativa
de organizações patronais
e sindicatos de trabalhadores
do sector das Pescas – Galiza.
Organization from the
fisheries sector, accounting
for an equal representation of
employers organizations and
trade unions – Galicia.

Universidade Turca, fundada
em 2006, localizada na costa
sudeste do Mar Negro.
Turkeys University, founded
in 2006, on the southern-east
coast of the Black Sea.

Tem desenvolvido
investigação nos sectores da
pesca e aquacultura ao longo
de mais de 20 anos.
Has for over 20 years carried
out research in the fisheries
and aquaculture sector.

A SGS é uma empresa líder
mundial em inspeção,
verificação, testes e
certificação.
SGS is the world’s leading
inspection, verification,
testing and certification
company.

www.lpn.pt

www.fundamar.org

erdogan.edu.tr
www.coopmare.com

www.sgs.com
EcoFilm_SHELLFISHING

4/5

Design: Rui Henrique · www.behance.net/ruihenrique

Projeto/ Project: 2016-1-PT01-KA202-022909

© FUNDAMAR

www.ecofilmshellfishing.lpn.pt

Apanhador de bivalves (mariscador) a trabalhar na praia de Raposiños (Galiza- Espanha). / Shellfishers working in Raposiños beach (Galicia-Spain).
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