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O Ocean Stewardship Fund de 2022 do 
Marine Stewardship Council está aberto a 

candidaturas 

Este ano, o fundo concentra-se em melhorar as práticas de pesca para melhor 

proteger a biodiversidade dos oceanos 

O Ocean Stewardship Fund do Marine Stewardship Council (MSC), agora no seu 

terceiro ano, está aberto a candidaturas para 2022, oferecendo mais de 1 milhão de 

euros em subvenções destinadas a apoiar a pesca sustentável em todo o mundo. O 

MSC lança o convite a pescarias, cientistas, ONG e estudantes de pós-graduação a 

candidatarem-se a bolsas até 58 000 euros cada, disponíveis através de quatro 

vertentes de financiamento diferentes. 

Este ano, o MSC acolhe com especial interesse as propostas de investigação 

relacionadas com os impactos nos habitats e as interações com espécies em perigo, 

ameaçadas ou protegidas. Com apenas cerca de 20% dos fundos marinhos 

atualmente cartografados por cientistas [1], pode ser difícil para as pescarias 

demonstrarem que são bem-sucedidas na proteção dos ecossistemas. Através do 

financiamento de investigações inovadoras nesta área, o MSC procura melhorar as 

pescarias para que protejam melhor a biodiversidade dos oceanos. 

Até à data, o Ocean Stewardship Fund do MSC concedeu 35 subvenções no total de 

1,5 milhões de euros e está atualmente a apoiar 24 projetos ativos em todo o mundo. 

Os projetos anteriormente financiados já ajudaram as pescarias a melhorarem a sua 

sustentabilidade, desde a cartografia do fundo marinho da Gronelândia para evitar 

espécies marinhas vulneráveis, até ao desenvolvimento de aplicações para 

smartphones que ajudam os pescadores a identificarem melhor as espécies em 

perigo, ameaçadas ou protegidas no Mar do Norte.  

Através deste Fundo, o MSC comprometeu-se a destinar 5% dos royalties obtidos 

com a venda de produtos com o selo azul do MSC para apoiar as pescarias em todas 

as fases do seu percurso rumo à sustentabilidade. Espera-se que o impacto destes 

projetos contribua para a concretização do objetivo de desenvolvimento sustentável 

14 das Nações Unidas (ONU): Proteger a Vida Marinha. 

Laura Rodríguez, diretora Marine Stewardship Council Espanha e Portugal, 

disse: «Os nossos oceanos enfrentam enormes desafios, o que significa que é mais 

importante do que nunca apoiar os esforços das pescarias, dos cientistas e dos 

conservacionistas que lutam pelo progresso em matéria de pesca sustentável. Graças 

http://www.msc.org/what-we-are-doing/our-collective-impact/ocean-stewardship-fund


 

   
 

ao Ocean Stewardship Fund, apoiamos projetos e iniciativas credíveis que 

proporcionam melhorias reais na forma como os nossos oceanos são explorados e, 

sobretudo, que ajudam as pescarias de todo o mundo a progredirem no seu caminho 

para a sustentabilidade. 

Os projetos financiados pelo Ocean Stewardship Fund contribuem para atingir as 

ambiciosas metas estabelecidas pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da 

ONU. Os fundos disponíveis, no valor de mais de 1 milhão de euros, irão encorajar a 

colaboração entre pescadores e cientistas, uma vez que estes trabalham para manter 

e alcançar os benefícios ambientais e empresariais que advêm da certificação do 

MSC.» 

Para obter mais informações sobre as subvenções disponíveis para 2022 e os prazos 

de candidatura, visite: msc.org/oceanstewardshipfund  

– FIM – 
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Asun Talavera, assessora de imprensa do MSC Espanha e Portugal, 
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Sobre o Marine Stewardship Council 

O Marine Stewardship Council (MSC) é uma organização internacional sem fins 

lucrativos  que estabelece padrões globalmente reconhecidos com base científica 

para a pesca sustentável e a rastreabilidade dos produtos do mar. O selo azul e o 

programa de certificação do MSC reconhecem e recompensam as práticas de pesca 

sustentável, contribuindo para a criação de um mercado de produtos do mar mais 

sustentável. É o único programa de certificação e rotulagem ecológica de pesca 

extrativa que cumpre os requisitos das melhores  práticas estabelecidos tanto pela 

Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (UNFAO) 

como pela ISEAL, a associação mundial de membros para os padrões de 

sustentabilidade. Para obter mais informações, visite o nosso site em msc.org/pt        ou 

as nossas páginas nas redes sociais: 
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