Candidaturas para apoio ao sector das pescas abertas no GAC do Sotavento
O Grupo de Acção Costeira do Sotavento, do qual o Município de Tavira é parceiro,
com sede no Município de Olhão, tem abertas diversas candidaturas para apoios no
âmbito das pescas e aquacultura.
São susceptíveis de apoio as seguintes acções e tipologia de projectos:
1. Reforço da competitividade das zonas de pesca e valorização dos produtos,
até 30 de Setembro:
a) Criação, recuperação e modernização das estruturas, equipamentos e infraestruturas existentes que se insiram na estratégia de desenvolvimento adoptada,
incluindo as pequenas infra-estruturas relacionadas com a pesca e o turismo;
b) Promoção de um melhor escoamento do pescado;
c) Restabelecimento do potencial de produção afectado por catástrofes naturais ou
industriais;
d) Inovação e acesso a tecnologias de informação e comunicação.
2. Diversificação e reestruturação das actividades económicas e sociais, até 31
de Outubro:
a) Integração das actividades do sector com outras actividades económicas,
nomeadamente através da promoção do ecoturismo, desde que dessas actividades
não resulte aumento do esforço de pesca;
b) Diversificação das actividades através da promoção da pluriactividade por meio da
criação de empregos;
c) Promoção e melhoria das competências profissionais, da capacidade de adaptação
dos trabalhadores e do acesso ao emprego, designadamente em benefício das
mulheres.
3. Promoção e valorização da qualidade do ambiente costeiro e das
comunidades, até 31 de Dezembro:
a) Recuperação, valorização e protecção do património natural, histórico e
arquitectónico, de âmbito local;
b) Valorização da imagem social da actividade da pesca e dos profissionais do sector;
c) Criação ou recuperação de equipamentos colectivos, relativos a serviços sociais de
proximidade.
As candidaturas devem ser entregues no Secretariado Técnico do GAC do Sotavento,
na Rua da Lagoa, nº 24 (frente à Câmara Municipal de Olhão). Quaisquer pedidos de
esclarecimento podem ser solicitados pelo telefone 289 700 171 ou para o e-mail
rpestana@cm-olhao.pt.
Tavira, 22 de Setembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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