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PROME da Lagosta Brasileira 

Plano de trabalho para o ano de 2017-2018 

 

Devido às constantes mudanças administrativas no Governo e em especial ao segmento pesqueiro 

e aquícola no Brasil, percebeu-se notoriamente falta de avanços na gestão pesqueira do recurso 

lagosta, fatores esses que impossibilitaram avanços significativos para o PROME. Sendo assim, em 

2017, CeDePesca reafirma a importância de se trabalhar principalmente buscando conseguir 

melhoras concretas na gestão, como o funcionamento do Comitê de Gestão da Pesca de Lagosta 

(CGPL) e consequentemente, adotar as regulamentações propostas pelo PROME. Além disso, 

manter a Avaliação dos Estoques atualizada. 

Dessa forma, o éxito do PROME e sua credibilidade a nível nacional e internacional dependem do 

trabalho a ser realizado entre SINDFRIO e CeDePesca para que se obtenha mudanças no sistema de 

manejo e alcance do status certificável para as pescarias de lagosta no Brasil. 

  

Ação 1.  Fomento de melhoras nos sistemas de manejo e investigação da pescaria  

Tarefa 1.1.  Participar de reuniões com as autoridades pesqueiras nacionais para avançar no 

melhoramento e aperfeiçoamento dos sistemas de manejo e investigação 

pesqueira, p.eg: O funcionamento de forma sistemática e ordinária do Comitê 

Permanente de Gestão da Lagosta (CPGL). 

Tarefa 1.2.  Participar formal ou informalmente das reuniões do CPGL e SCC e apresentar as 

propostas de gestão alinhadas ao PROME. 

Tarefa 1.3.  Propor nas reuniões do Comitê Permanente de Gestão da Lagosta (CPGL) e do seu 

Subcomitê Científico (SCC) e fazer serem regulamentadas as seguintes 

recomendações: recebimento apenas de lagostas vivas nas plantas de 

beneficiamento, estabelecimento de um limite de captura total de 4.200 

toneladas de lagosta vermelha inteira durante 5 anos, proibição de toda forma de 

posse, transporte ou comercialização  de lagosta no mercado brasileiro durante 

os últimos 4 meses de defeso e implantação de pontos de controle/desembarque 

obrigatórios. 

 

Ação 2. Atualização da Avaliação dos Estoques com os dados de exportação por categoria 

comercial 

Tarefa 2.1.  Coletar e sistematizar dados de exportação por categoria comercial, referentes 

ao ano de 2016 e 2017, nas empresas envolvidas com o PROME. 

Tarefa 2.2.  Realizar a avaliação dos estoques.  

Tarefa 2.3.  Publicar entre os sócios os resultados da avaliação. 

Tarefa 2.4.  Divulgar a Avaliação dos Estoques com suas conclusões e recomendações para 

conscientizar as autoridades e toda a cadeia de valor a nível nacional. 
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AÇÕES COMPLEMENTARES 

Ação A. Difundir os avanços do projeto entre os sócios e a outras partes interessadas. 

Tarefa A.1.  Manter a página no website do CeDePesca com os avanços do PROME atualizada 

trimestralmente. 

Tarefa A.2.  Manter atualizadas as ferramentas de seguimento e avaliação do projeto 

anualmente (MSC Benchmarking Tool, SFP ranking tool). 

Tarefa A.3.  Manter o website FishryProgress.org atualizado semestralmente. 

Tarefa A.4.  Difundir os avanços do PROME em feiras internacionais e nos eventos de 

interesse dos sócios participantes do projeto. 

Tarefa A.5.  Manter os sócios do PROME informados a respeito das atividades realizadas e 

promover sua participação naquelas ações que necessitam deles. 

Tarefa A.6.   Submeter relatórios semestrais aos sócios, similares ao publicado no website, 

mas acrescido de detalhes que sejam de interesse dos mesmos e não seja para 

uso púbico e um informe anual. 
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Cronograma de trabalho 

ITEM 
2017/MÊS 2018/MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Ação 1. Fomento de melhoras nos sistemas de manejo e investigação da pescaria                         
 

Tarefa 1.1. Participar de reuniões com as autoridades pesqueiras nacionais para 
avançar no melhoramento e aperfeiçoamento dos sistemas de manejo e investigação 
pesqueira.                                               

 

Tarefa 1.2 Participar formal ou informalmente das reuniões do CPGL e SCC e apresentar 
as propostas de gestão alinhadas ao PROME.                         

 

Tarefa 1.3. Propor nas reuniões do Comitê Permanente de Gestão da Lagosta (CPGL) e 
do seu Subcomitê Científico (SCC) e fazer serem regulamentadas as recomendações.                         

 

Ação 2. Atualização da Avaliação dos Estoques com os dados de exportação por 
categoria comercial                         

 

Tarefa 2.1. Coletar e sistematizar dados de exportação por categoria comercial, 
referentes ao ano de 2016 e 2017, nas empresas envolvidas com o PROME.                         

 

Tarefa 2.2 Realizar a Avaliação dos Estoques                          

Tarefa 2.3. Publicar entre os sócios os resultados da avaliação.                         
 

Tarefa 2.4. Divulgar a Avaliação dos Estoques com suas conclusões e recomendações 
para conscientizar as autoridades e toda a cadeia de valor a nível nacional.                         

 

AÇÕES COMPLEMENTARES  

Ação A. Difundir os avanços do projeto entre os sócios e a outras partes interessadas.                         
 

Tarefa A.1. Manter a página no website do CeDePesca com os avanços do PROME 
atualizada trimestralmente.                         

 

Tarefa A.2. Manter atualizadas as ferramentas de seguimento e avaliação do projeto 
anualmente (MSC Benchmarking Tool, SFP ranking tool).                         

 

Tarefa A.3.   Manter o website FisheryProgress.org atualizado semestralmente.                          

Tarefa A.4.   Difundir os avanços do PROME em feiras internacionais e nos eventos de 
interesse dos sócios participantes do projeto.                         

 

Tarefa A. 5.  Manter os sócios do PROME informados a respeito das atividades 
realizadas e promover sua participação naquelas ações que necessitam deles.                         

 

Tarefa A.6.  Submeter relatórios semestrais aos sócios, similares ao publicado no 
website, mas acrescido de detalhes que sejam de interesse dos mesmos e não seja para 
uso púbico e um informe anual.                         

 

 


