


Introdução

Estes programas foram responsáveis por atender 
diretamente mais de 11.000 famílias de 
pescadores artesanais e aquicultores familiares, 
com um investimento de R$ 9,69 milhões.

Atuando prontamente com o ATER, com 
distribuição de alevinos, repovoamento dos 
manguezais baianos, elaboração e implantação 
de projetos produtivos da pesca e aquicultura, 
além de garantir acesso à crédito.

Tudo isso para promover a inclusão produtiva e 
aumento de renda do público da Bahia Pesca. 



Em 2017, Foram distribuídos, em aguadas 
públicas e comunitárias, 8 milhões de alevinos, 
beneficiando 4.457 produtores e ribeirinhos em 
64 cidades. A Bahia Pesca tem como ação 
prioritária a distribuição de alevinos, com o 
objetivo de beneficiar as entidades sociais e de 
caráter coletivo como associações, cooperativas, 
sindicatos e pequenos produtores do estado da 
Bahia.

R$ 390 mil aplicados

4 mil famílias beneficiadas

R$ 8,3 milhões de 

alevinos cultivados

Distribuição de Alevinos



Em 2018, serão distribuídos 12 milhões de 
alevinos, em 140 municípios dos 27 territórios
do estado da Bahia.

Aplicar R$ 200 mil

Beneficiar 6 mil famílias

Produzir 12 milhões

de alevinos

Distribuição de Alevinos



A Bahia Pesca reproduziu, desde 2008, 20 milhões 
de megalopas de caranguejo-uçá com o objetivo 
de recuperação populacional de caranguejos em 
manguezais baianos.  Em 2017, foram povoados 
nos manguezais do distrito de Acupe 1,3 milhões 
de megalopas.

R$ 53 mil aplicados

R$ 1,3 milhões de 

megalopas cultivadas

Distribuição de Caranguejo



A Bahia Pesca vai repovoar cerca de 1,5 milhões 
de megalopas de caranguejo-uçá nos 
manguezais do estado. Para isso, serão 
utilizadas técnicas para a obtenção de desova, 
eclosão e larvicultura do caranguejo-uçá em 
laboratório. 

Distribuição de Caranguejo

Aplicar R$ 50 mil

Produzir 1,5 milhões de 

megalopas



Foram doados panagem de rede, tralhas de 
chumbo, bolsões para criação de alevinos e 
bolsões para criação de peixes jovens com o 
objetivo de fomentar a pesca artesanal e a 
piscicultura no estado da Bahia.

Distribuição de 
equipamento de pesca

R$ 21 mil aplicados

200 famílias beneficiadas

98 equipamentos doados



Em 2018, para fortalecer as atividades 
produtivas dos pescadores(as) e 
aquicultores(as), a Bahia Pesca irá distribuir 
equipamentos  de pesca como: panagem de 
rede, agulha, cordão de seda, boia e tralha de 
chumbo. Esta ação irá alcançar 6 territórios 
baianos. 

Distribuição de 
equipamento de pesca

Aplicar R$ 100 mil

Beneficiar 200 famílias

Doar 200 equipamentos 

de pesca



A empresa distribuiu 133 kits de Equipamentos de 
Proteção Individual. Cada conjunto de EPI é 
composto por pares de luvas e botas em neoprene, 
camisa em dry fit, calça e boné em tactel com 
bloqueio de 98% dos raios UVA e UVB que protege 
a pele e não absorve o calor solar, minimizando a 
incidência de câncer, desidratação e 
envelhecimento precoce.

Distribuição de kits de EPI

R$ 140 mil aplicados

133 kits de EPIs 

distribuídos



A empresa irá distribuir 600 Equipamentos de 
Proteção Individual que irão beneficiar 600 
marisqueiras nas comunidades onde serão 
realizadas as oficinas de sáude ocupacional. 
Esta ação irá alcançar 3 territórios baianos.

Aplicar R$ 520 mil 

Distribuir 600 kits de EPIs

Distribuição de kits de EPI



A atividade do Programa de Assistência Técnica em 
2017 atendeu diretamente 2900 famílias e foi 
responsável por viabilizar a atuação da empresa 
em outras ações estruturantes para a pesca e 
aquicultura. A ATER permitiu a distribuição de 
equipamentos de segurança, equipamentos e 
insumos, emissão de documentos, além da 
realização de oficinas de saúde e capacitações, 
tudo isso por meio do entendimento da realidade 
das comunidades pesqueiras. 

As ações realizadas nas comunidades incluíram 
desde a mobilização e seleção de famílias, 
passando por diagnósticos comunitários até a 
elaboração de projetos e a capacitação. 

ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)

R$ 3,3 milhões aplicados

3 mil pescadores e 

aquicultores beneficiados



Ampliação da assistência técnica para mais 10 
municípios em 3 terrirórios, beneficiando mais 
de 1000 pescadores.

Investimento de R$ 960.000,00 de fomento 
pelo programa de assitência técnica da Bahia 
Pesca. Este valor será aplicado aos projetos 
produtivos em benefício a 400 pescadores.

Aplicar R$ 5 milhões 

Beneficiar 4 mil 

pescadores e aquicultores

ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)



As oficinas fazem parte do Programa de Saúde 
Ocupacional para os Trabalhadores de Pesca, 
realizado pela Bahia Pesca em parceria com a 
Fapesca (Federação das Associações, Sindicatos 
e Colônias dos Pescadores e Aquicultores do 
Estado da Bahia). O Programa – voltado ao 
cuidado com as mulheres, público mais 
vulnerável aos problemas de saúde ocupacionais 
relacionados a esse segmento econômico –
conta com oficinas de saúde, consultas clínicas e 
nutricionais, além de palestras educativas.

Oficinas de saúde

R$ 106 mil aplicados

9 oficinas de saúde

720 marisqueiras 

beneficiadas



As 10 oficinas de saúde vão acontecer em três 
territórios: Litoral Norte, Costa do 
Descobrimento e Itaparica.

Aplicar R$ 150 mil

10 oficinas de saúde

Beneficiar 960 

marisqueiras

Oficinas de saúde



Foram realizados 4 cursos de Habilitação Naval 
para Pescadores, com o objetivo de regularizar 
sua situação administrativa e permitir a 
navegação com mais segurança pela Baía de 
Todos os Santos. Segurança no mar, navegação, 
primeiros socorros, combate a incêndio e trânsito 
marítimo são alguns dos tópicos abordados nas 
aulas. Os alunos receberam todo o material 
didático e a alimentação, sem custos. A 
capacitação, com carga horária de 80h, é 
ministrada pela Capitania dos Portos. 
Realizamos, também, 1 curso do PNAE –
Programa Nacional de Alimentação Escolar –
em Vera Cruz.

Cursos de Capacitação 
(POP e PNAE/PAA)

R$ 84 mil aplicados

145 pescadores e 

marisqueiras capacitados



Serão realizados 5 cursos de Habilitação Naval 
para Pescadores e 6 cursos do PNAE –
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PAA- Programa de Aquisição de 
Alimentos durante o ano.

Aplicar R$ 86 mil

Capacitar 300 pescadores 

e marisqueiras

Cursos de Capacitação
(POP e PNAE/PAA)

11 cursos de capacitação



Mais de dois mil pescadores baianos receberam 
Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) emitidos 
pela Bahia Pesca ao longo do ano. Com a DAP o 
pescador é reconhecido como produtor rural e 
pode acessar diversos programas do governo 
federal para desenvolvimento da pesca e 
aquicultura, como financiamentos com baixas 
taxa de juros e programas de habitação popular.

DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf)

6 territórios alcançados

2500 pescadores, 

aquicultores e marisqueiras 

beneficiados

27 municípios alcançados



Em 2018, 1200 pescadores e aquicultores de 
comunidades pesqueiras, que não possuem 
acesso à assistência técnica e extensão rural, 
serão cadastrados através do projeto Bahia 
Pesca Itinerante.

Alcançar 10 territórios

Beneficiar 4 mil 

marisqueiras, pescadores 

e aquicultores

Alcançar 40 municípios

DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf)




