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Aveiro, 11 de outubro de 2012 

 
 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 
Projetos de desenvolvimento costeiro da Região  

apresentados em Bruxelas 
 
 
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro deu a conhecer os projetos do 
Grupo de Ação Costeira (GAC-RA) no workshop da FARNET – Fisheries Areas 
Network, que teve lugar no dia 10 de Outubro, em Bruxelas, no âmbito do evento 
«Open Days 2012», uma iniciativa da União Europeia dedicada às políticas regionais e 
de cidade. 
 
 
Subordinado ao tema “Mudar a Maré: O desenvolvimento local nas áreas costeiras e 
pesqueiras”, neste workshop participaram ainda oradores representantes de áreas 
costeiras de Espanha, França e Suécia. A apresentação proferida pelo Presidente do 
GAC-RA, Ribau Esteves, abordou os grandes objetivos da estratégia, alguns dos 
resultados já alcançados, e deu a conhecer o projeto "Sal do Sol - Aprender para Saber", 
bem como os grandes projetos de promoção e marketing regional e dos produtos da Ria 
de Aveiro. 
 
 
Este workshop do FARNET, muito participado pela assistência, incidiu sobre os 
impactos do desenvolvimento local liderado pelas comunidades nas diferentes áreas 
pesqueiras. Com esse propósito, foi demonstrada a importância dos projetos, 
desenvolvidos sob a égide do Eixo-4 do Fundo Europeu das Pescas, para a criação de 
emprego, promoção da inovação, fortalecimento das ligações entre a pesca e outros 
sectores, diversificação das economias locais e promoção da sustentabilidade ambiental. 
 
 
A Unidade de Apoio FARNET foi criada pela Comissão Europeia para apoiar a 
implementação das medidas comunitárias para o desenvolvimento sustentável das zonas 
de pesca (Eixo-4 do Fundo Europeu das Pescas). A FARNET atua como uma 
plataforma para a rede de zonas de pesca e apoia os Grupos de Ação Local da Pesca 
(FLAG) na execução de soluções locais para os desafios que enfrentam as zonas de 
pesca da Europa. 
 
 
É nesse contexto que o Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro desenvolve a sua 
atividade, dinamizando uma parceria que visa mobilizar as entidades locais, singulares e 



 

Rua do Carmo, n. 20  - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado  589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659  | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935 

coletivas, públicas e privadas, e as comunidades piscatórias em geral, tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável da área costeira. O evento anual «Open Days 2012», 
promovido pela União Europeia, juntou cerca de 6000 responsáveis por políticas 
regionais de toda a Europa com o intuito de partilhar experiências e reforçar o papel das 
políticas regionais enquanto instrumento para a concretização dos objetivos inscritos na 
estratégia Europa 2020. 
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