


O SWIOCeph é uma iniciativa 
do Marine Stewardship 
Council (MSC), destinada a 
orientar as comunidades da 
pesca do polvo para práticas 
de pesca mais sustentáveis 
na região sudoeste do 
Oceano Índico.

QUAL É O TRABALHO DO SWIOCEPH?

O Projeto Polvo do Sudoeste do Oceano Índico 
(SWIOCeph) utiliza o quadro e as ferramentas do MSC 
para envolver e apoiar as partes interessadas e as 
comunidades de pesca do polvo no trabalho em prol 
de práticas de pesca mais sustentáveis. Além disso, 
o projeto fornece uma plataforma que promove a 
participação e colaboração das partes interessadas.

FASES DO PROJETO
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MAPEAMENTO

Fase 1

PRÉ-AVALIAÇÕES

Fase 2

PLANOS DE AÇÃO

Fase 3

IMPLEMENTAÇÃO

Fase 4

PORQUÊ ESTE PROJETO?

O polvo é tradicionalmente capturado pelas comunidades 
de todo o Oceano Índico e é uma valiosa fonte de 
proteínas e de rendimentos. O aumento do interesse 
global pelo polvo criou também oportunidades no 
mercado da exportação. A pesca sustentável ajudará 
estas comunidades da pesca do polvo a terem acesso a 
benefícios sociais, ambientais e económicos a longo prazo.

COMO É QUE FUNCIONA?

O SWIOCeph segue um processo dividido em quatro 
fases. As informações sobre as práticas da pesca, o 
estado das populações, as descargas e o comércio são 
utilizadas para mapear as pescarias do polvo na região 
sudoeste do Oceano Índico. As pescarias selecionadas 
são pré-avaliadas por avaliadores independentes 
de acordo com o Padrão de Pesca do MSC e áreas de 
melhoria são posteriormente identificadas. As partes 
interessadas utilizam as pré-avaliações para desenvolver 
planos de ação, e em conjunto identificar formar de 
melhorar as práticas pesqueiras rumo à 
sustentabilidade. Os planos de ação são então 
implementados pelas partes interessadas através de 
projetos de melhoria pesqueira (FIPs). 



ONDE É QUE ESTÁ A DECORRER?

COLABORAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 
E MELHORIAS AMBIENTAIS

A colaboração entre governos, organizações regionais 
de gestão, parceiros da cadeia de fornecimento, 
pescarias, e as ONGs desempenham um papel vital 
para o SWIOCeph.
Ao reunir a oferta e a procura, o projeto visa incentivar 
práticas de pesca sustentável.

CONSTRUIR COM BASE NA EXPERIÊNCIA: 
FERRAMENTAS MSC

O SWIOCeph utiliza as ferramentas desenvolvidas pelo 
MSC para ajudar as pescarias a melhorar as suas 
práticas de pesca. Estas ferramentas fornecem um 
quadro de melhorias: a Ferramenta de Benchmarking 
and Tracking acompanha o estado e progresso da 
pescaria em relação ao Padrão de Pesca do MSC, e a 
Ferramenta de Capacitação permite às partes 
interessadas implementar projetos credíveis de 
melhoria pesqueira orientados para alcançar a 
certificação do MSC (ver msc.org). 
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O MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

A nossa visão é a de que os oceanos do mundo estejam 
repletos de vida, e os fornecimentos de produtos do mar 
seja salvaguardado para esta e para as gerações futuras.

A nossa teoria da mudança assenta numa crescente 
procura do mercado em produtos do mar sustentáveis e 
incentiva as pescarias a melhorar as suas práticas para 
que se tornem sustentáveis e bem geridas.

msc.org
e: andrew.gordon@msc.org
w: msc.org/swioceph




