Preparados para o futuro:
Seminário GAL Pesca Atlântico e Mar do Norte
Agenda
Dia 1, 25 de maio (terça-feira)
10:00-11:00
(hora de
Bruxelas!)

Opening Plenary
- Boas-vindas & agenda, Unidade de Apoio FARNET (FSU)
- Boas-vindas DG MARE, Comissão Europeia, Alenka Kampl
- GAL Pesca: Preparados para o futuro, FSU
- Trabalho dos GAL Pesca no terreno: um exemplo de Brest, França
(vídeo do GAL Pesca)

11:00-11:15

Pausa para café

11:15-12:30

Grupo de Trabalho 1 – Planear a seleção de projetos
-

Exemplo introdutório de França, GALP Costa Opale
Exemplo introdutório de Espanha, GALP Cantabria Oriental
Discussões em pequenos grupos

12:30-14:00

Pausa para almoço

14:00-15.15

Grupo de Trabalho 2 - Animação envolvimento de stakeholders
-

Apresentação introdutória de Espanha, GALP Pontevedra
Discussões em pequenos grupos

15:15-15:30

Pausa para café

15:30-16:30

Envolvimento com diferentes stakeholders marítimos
- Setor offshore, Centro Offshore Bornholm (DK), Lone Reppien
- Setor ambiental, Soldecoco & WWF (ES), Jorge Saez
- Setor de pesquisa: Politécnico de Leiria (PT), Sergio Leandro
- Setor de economia circular, Fil&Fab (FR), Yann Louboutin

Dia 2, 26 de maio (quarta-feira)
10:15 - 10:30

Boas-vindas FARNET Support Unit (FSU)

10:30 - 12:00

Grupo de Trabalho 3 - Orientação em resultados e monitorização
- Apresentação introdutória da Irlanda, GALP North East
- Discussões em pequenos grupos

12:00 -14:00

Pausa para almoço

14:00 - 14:30

Iniciativas do Atlântico e do Mar do Norte
- BlueBio Alliance Portugal (Rede da cadeia de valor de biorecursos
marinhos), Raquel Gaião Silva, Advisor
- Programa INTERREG Atlantic Area, Morgane Lesage, Diretora do Joint
Technical Secretariat

14:30 - 15:30

Rede temática, cooperação e intercâmbio em breakout rooms

15.30 -16:00

Concluding session

Focus Groups temáticos
Quinta-feira, 27 de Maio
Energias renováveis no espaço marinho (10:00 - 11:30)
Que papel os GALP podem desempenhar para garantir que as suas comunidades locais estão
bem posicionadas e equipadas para enfrentar uma transição para as energias renováveis? Dado
que a Comissão Europeia apoia um aumento importante na produção de energias renováveis
offshore, como podem as comunidades locais e especialmente as partes interessadas da pesca
e da aquicultura ser afetadas? Quais são os desafios e quais são as oportunidades? Além disso,
como esses setores podem se beneficiar da transição para o uso de energias renováveis? Estas
são as questões centrais que serão exploradas pelos GALP e outros stakeholders neste focus
group.
Oportunidades em redor de algas (13:30 – 15:00)
No contexto do Acordo Verde da UE, os GALP neste grupo de foco discutirão as oportunidades
relacionadas à colheita, produção e processamento de algas nas bacias do Atlântico e do Mar do
Norte, e seu potencial para contribuir para as economias e sistemas alimentares locais. Além
disso, exploraremos o interesse dos GALP em trabalhar mais neste assunto no futuro e os
desafios percebidos para apoiar projetos relacionados com algas nas áreas locais.
Sexta-feira, 28 de Maio
Enfrentando o lixo marinho (10:00 – 11:30)
Desde as primeiras iniciativas de “Fishing for litter”, iniciadas há mais de uma década, a
conscientização das comunidades costeiras e as políticas públicas para enfrentar o problema do
lixo em águas costeiras têm ganhado bastante espaço. Os GALP estão bem posicionados para
fazer parte das soluções a nível local. Este focus group lidará com as diferentes fases do
processo, desde o trabalho com pescadores para coletar resíduos até aos mais recentes
desenvolvimentos em torno da reutilização e reciclagem.
Pescadores artesanais em futuros GAL Pesca (13:30 – 15:00)
Esta sessão se concentrará nos desafios enfrentados pela pesca costeira de pequena escala no
Atlântico Norte, seu impacto nas comunidades locais e como o DLBC pode enfrentá-los. As
discussões incluirão representantes dos GALP, especialistas científicos, pescadores e outros
stakeholders. A sessão cobrirá como desafios (como mudanças climáticas, governança, energia
renovável, crescimento azul e economia circular) podem ser enfrentados por meio de GALPs e
que papel a pesca artesanal pode desempenhar neles.

