Resumo do projeto
Atrair a população jovem para a pesca marítima comercial
FLAG: Cornualha e Ilhas de Scilly
Newlyn, Cornualha, RU

REINO UNIDO

Apresentação do projeto
Os cursos de formação na Cornualha, RU, demonstram a capacidade que os FLAG têm para apoiar a
aquisição de competências e tornar o setor das
pescas mais atrativo para as camadas mais jovens
da população. Graças a este apoio, 19 jovens
desempregados já encontraram trabalho no
setor da pesca ou em setores relacionados.

Cornualha e
Ilhas de Scilly

Apesar de contar com uma força de trabalho envelhecida e de não ser um setor muito atrativo para a grande maioria
dos jovens, o negócio das pescas está em desenvolvimento. Desta forma, o setor necessita de novas competências e
tem capacidade para oferecer novas oportunidades às gerações futuras de pescadores, sejam estas de homens ou
mulheres. Em colaboração com uma instituição de beneficência dedicada à ajuda de jovens desfavorecidos, o FLAG
da Cornualha e Ilhas de Scilly fundaram uma série de cursos de formação de sucesso, cujo objetivo é atrair cada vez
mais jovens para a indústria pesqueira e da restauração na área do marisco.
O curso de pesca comercial, acreditado pela Seafish, a autoridade para o marisco do RU, tem a duração de três semanas e
trata-se de uma introdução à pesca comercial, fornecendo aos candidatos as competências e os conhecimentos de base
para trabalharem no mar de forma segura e eficiente. Numa primeira fase, e durante duas semanas, a formação é em terra
(são abordados temas como a segurança, o manuseamento do material e da captura, a reparação das redes, as manobras
com as cordas, a navegação e o manuseamento do barco). Durante a última semana, tem lugar um curso básico de segurança obrigatório (sobrevivência no mar, combate a incêndios, primeiros socorros, saúde e segurança), que inclui o curso
básico de estabilidade das embarcações de pesca da Seafish. O curso de restauração na área do marisco ficou a cargo da
Padstow Seafood School, sendo o objetivo desenvolver competências e transmitir conhecimentos aos jovens interessados,
não só nos trabalhos desenvolvidos em terra, mas também na restauração na área do marisco.
O projeto tem como público-alvo jovens desempregados, sendo todo o trabalho desenvolvido em conjunto com centros
de emprego e de serviço social da zona. Após uma sessão experimental, os candidatos motivados aprendem tudo sobre
pesca, tendo ainda a oportunidade de desenvolver competências específicas para entrevistas de emprego e melhorar
os CV, o que os poderá ajudar na procura de emprego. O
curso de pesca comercial é coordenado por instrutores
qualificados da Seafish, na sua maioria pescadores no ativo
ou já reformados. Desta forma, os formandos conseguem
ter uma ideia real do estilo de vida e dos aspetos sociais da
indústria. Além disso, o contacto direto com os capitães dos
navios aumenta as oportunidades de trabalho.
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Principais lições
>> Pertinência relativamente aos temas FARNET: Sociedade, governação, património,
>> Resultados: O curso de pesca já foi ministrado por duas vezes em Newlyn, centro da indústria pesqueira e maior
porto de pesca ativo na Cornualha, e uma terceira sessão foi organizada em Looe, oferecendo a um total de 36
pessoas desempregadas, entre os 16 e os 25 anos, a oportunidade de participarem ativamente. Nove estudantes
encontraram trabalho depois do curso: oito integraram a tripulação de barcos de pesca locais e um trabalha no
mercado de peixe. Está a ser preparada uma quarta sessão em Newlyn.
O curso de restauração na área do marisco teve lugar em Padstow e contou com a participação de 12 jovens, de
entre os quais dez conseguiram um emprego estável, graças ao curso.
>> Transferibilidade: A falta de competências e a mão-de-obra envelhecida são queixas comuns em muitos locais
de pesca por toda a Europa. Os FLAG podem facilitar a formação e aquisição de competências através do cofinanciamento de programas educativos existentes ou inovadores, quer por meio de parcerias com organismos de
educação públicos (escolas, universidades) ou com organizações sem fins lucrativos ou de beneficência.
>> Comentário final: Este tipo de projetos contribui para que a pesca permaneça uma atividade atrativa e produtiva
para as comunidades pesqueiras. Contudo, é extremamente importante adaptar as oportunidades de formação e
educação às circunstâncias específicas e às expectativas do público-alvo. Neste caso, um pacote de formação de
curta duração, mas intensivo, permitiu que os candidatos adquirissem motivação, conhecimentos e competências
num curto espaço de tempo.

Custo total e contribuição do FEP
Custo total do projeto numa primeira fase (duas sessões de formação em Newlyn sobre pesca comercial): 69 500 €
> Eixo 4 do FEP: 38 900 € > Cofinanciamento nacional: 12 970 € > Contribuição privada: 17 630 € (West
Cornwall Youth Trust e Princes Trust)
Custo total do projeto numa segunda fase (sessão de formação sobre pesca comercial em Looe, sessões subsequentes previstas para Newlyn e sessões de formação sobre restauração na área do marisco em Padstow): 99 900 €
> Eixo 4 do FEP: 74 925 € > Cofinanciamento nacional: 24 975 €

Informações sobre o projeto
Título: Atrair a população jovem para a pesca marítima comercial
Duração: Outono de 2012 – Primavera de 2013
Data do estudo de caso: Agosto de 2014
Promotor do projeto:
FLAG da Cornualha e Ilhas de Scilly e a Seafood Cornwall
http: //www.seafoodcornwall.org.uk/
Dados do FLAG		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
Cornwall and Isles of Scilly FLAG factsheet

Editor: Comissão Europeia, Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e da Pesca, o Director-Geral.
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