Direcção Geral das Pescas
FORMAÇÃO EM CONSERVAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO
E GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS NO QUADRO DO PROJECTO –PLANO
OPERACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESANAL EM CABO VERDE
(PODPA-CV)

A MORABI assinou com a Direcção Geral das Pescas, em representação do Plano
Operacional para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal em Cabo Verde (PODPACV) a 24 de Abril de 2012, um contrato para a implementação de actividades ligadas à
formação de vendedoras de produtos pesqueiros nos sectores de conservação,
transformação e comercialização do pescado, micro finanças, contas básica e
empreendedorismo, assistência técnica para o desenvolvimento de um plano de
negócio individual, e acesso ao crédito e outros produtos de micro finanças, a ser
realizado num período de 5 anos.
Este acordo vai beneficiar os operadores de pesca nos Municípios de Sal, Ribeira
Brava e Tarrafal de S. Nicolau, Porto Novo, Maio, Santa Cruz, Calheta de S. Miguel,
Santa Catarina e Tarrafal de Santiago.
A MORABI em parceria com a Fundação CETMAR – Centro Tecnológico del Mar –
Espanha e a Direcção Geral das Pescas e com o financiamento da Agência Espanhola
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID, realizou a formação
de “Conservação, Transformação e Comercialização do pescado, e Gestão de
Pequenos Negócios” na localidade de Rincão – Município de Santa Catarina de
Santiago, tendo participado 49 operadores de pesca. A formação decorreu na sede da
Associação local de Pescadores no período de 6 a 12 de Maio, e foi ministrado por
dois formadores com experiência nos domínios de conservação e tratamento do
pescado e gestão de pequenos negócios.
No final da formação, o pescado transformado (salga seca utilizando bonita e bica e
fumagem de chicharro) foi degustado pelos presentes e convidados da população
local num almoço preparado só com base nestes produtos.

Formação em Conservação, Transformação e Comercialização do pescado, e Gestão
de Pequenos Negócios
Período: 6 a 12 de Maio de 2013

Horário: 14 às 18 Horas

Local: Sede Associação de Pescadores – Rincão – Santiago
Instituições: MORABI, AECID, CETMAR e Direcção Geral das Pescas
Telefones: 262 17 75/ 262 38 89 E-mail: centromorabi@sapo.cv
Mais informações: www.morabi.org

