A Bahia Pesca em ação
Em 2018, foram atendidas 20 mil famílias de pescadores artesanais e aquicultores familiares no estado da Bahia. A seguir apresentamos, em números, os resultados das ações desenvolvidas
pela empresa no mesmo ano e uma perspectiva do planejamento
para 2019.

Distribuição de alevinos
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.
Em 2018, a Bahia Pesca alcançou 118 municípios baianos.

11 milhões de alevinos
foram produzidos

15 milhões de alevinos
serão produzidos

10 mil famílias
foram beneficiadas

9.500 famílias
serão beneficiadas

R$ 468 mil
foram aplicados

R$ 676 mil
serão aplicados

Distribuição de caranguejo
A Bahia Pesca reproduziu, desde 2008, 20 milhões de megalopas de caranguejo-uçá com
o objetivo de recuperação populacional de
caranguejos em manguezais baianos. Para
isso, são utilizadas técnicas para a obtenção
de desova, eclosão e larvicultura do caranguejo-uçá em laboratório.

1,8 milhões de
megalopas foram
produzidas

3 milhões de
megalopas serão
produzidos

R$ 24 mil
foram aplicados

R$ 30 mil
serão aplicados

Distribuição de equipamentos de pesca
Com intenção de fortalecer a atividade produtiva de pescadores(as) artesanais e aquicultores(as), a Bahia Pesca doou, equipamentos
como freezers, balanças, capas de chuva, coletes salva vidas, redes de pesca, etc.
Em 2018, a ação alcançou 15 terrítorios de
identidade do estado.

1.618 equipamentos
foram doados

1.000 equipamentos
serão doados

4.546 pessoas
foram beneficiadas

2.995 pessoas
serão beneficiadas

R$ 332 mil
foram aplicados

R$ 335 mil
serão aplicados

Distribuição de kits de EPI
Os kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ajudam na saúde ocupacional das marisqueiras fornecendo qualidade
de vida no trabalho para as beneficiadas.
Cada conjunto de EPI é composto por
pares de luvas e botas em neoprene,
camisa em dryfit, calça e boné em tactelcom 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.

204 kits de EPI
foram distribuídos

200 kits de EPI
serão distribuídos

R$ 43 mil
foram aplicados

R$ 285 mil
serão aplicados

ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)
A atividade do Programa de Assistência Técnica é 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.

3.040 pescadores e
aquicultores
foram beneficiados

6.180 pescadores e
aquicultores
serão beneficiados

R$ 3,5 milhões
foram aplicados

R$ 5,7 milhões
serão aplicados

52 municípos em
12 territórios
foram alcançados

52 municípios em
12 territórios
serão alcançados

Cursos de capacitação
A Bahia Pesca capacita o pescador através
de cursos como o de Habilitação Naval
para Pescadores, tem como objetivo 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.
Outros cursos também são ministrados ao
longo do ano como Curso de Piscicultura
Básica, Manejo de Pescado, etc.

20 cursos
foram realizados

50 cursos
serão realizados

450 pessoas
foram capacitados

R$ 1.250 pessoas
serão capacitadas

DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf)
Através da DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf), 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.

1.107 pescadores,
aquicultores e
marisqueiras foram
beneficiados

2.000 pescadores,
aquicultores e
marisqueiras serão
beneficiados

9 territórios
foram alcançados

12 territórios
serão capacitados

21 municípios
foram atendidos

30 municípios
serão aplicados

