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ACP FISH II é um programa financiado pela Comissão Europeia ao abrigo do 9º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), com 
um montante total de 30 milhões de euros, destinados a reforçar a gestão das pescas nos países ACP. O objectivo geral do 
programa é o de contribuir para a gestão sustentável e equitativa das pescas, por forma de permitir a luta contra a pobreza e 
melhorar a segurança alimentar nos países ACP. O programa começou em Junho de 2009 e será implementado ao longo de 
um período de quatro anos e meio, até Novembro de 2013. 
 
O objectivo específico do Programa ACP FISH II é o reforço da capacidade de desenvolvimento e implementação de políticas 
pesqueiras. O programa visa a providenciar Assistência Técnica (AT) às partes interessadas das pescas nos diferentes países. O 
programa é gerido regionalmente através de 6 Unidades de Facilitação Regional (RFUs), localizadas em Belize, ilhas Salomão, 
Senegal, Gabão, Uganda e Moçambique coordenando cada as actividades num certo número de países. (para ver a lista 
completa dos países por cada região visite a pagina http://acpfish2-eu.org/index.php?page=countries&hl=en) 
 
O programa mantém um banco de dados de prestadores de serviços especializados para responder às necessidades 
identificadas a nível nacional. O ACP FISH II pode portanto necessitar de serviços de consultores individuais, empresas de 
consultoria, organizações não-governamentais, universidades ou outras associações para providenciar assistência técnica 
tanto a nível nacional quanto regional nos países beneficiários. 
 
Áreas de interesse para a assistência técnica incluem:  
 

1. Preparação de políticas de pesca e aquacultura;  
2. Desenvolvimento e revisão da legislação e dos regulamentos de  pesca, incluindo o controlo e a sua aplicação;  
3. Preparação de planos de gestão das pescarias, planos directores e planos de desenvolvimento de pesca.  
4. Formação em todos os aspectos da política de pescas e do desenvolvimento, revisão e implementação da legislação e 

do controle e monitoria;  
5. Formação para organizações da sociedade civil, tais como associações de pescadores, comerciantes e produtores.  
6. Desenvolvimento a revisão dos planos regionais e nacionais de acção para eliminar a pesca ilegal (IUU);  
7.  Apoio a direcção e coordenação na investigação socio-económica e biológica sobre questões na área das pescas;  
8. Suporte aos organismos regionais de pesca e organismos económicos regionais em atingir os seus objectivos no 

sector das pescas. 
 
A Unidade de Coordenação do ACP Fish II em Bruxelas (através da sua RFU em Moçambique) convida por esse meio os 
consultores individuais, as empresas, organizações não-governamentais e outras entidades elegíveis para expressar o seu 
interesse na prestação de serviços nas áreas acima reportadas no âmbito do Programa, registando-se no website do Programa. 
Caso precisar de mais informações sobre o tipo de actividades a ser implementadas por favor consulte o website e examine os 
Planos de Acção Regional (RAP) na pagina http://acpfish2-eu.org/index.php?page=regional-action-plans&hl=en. 
 
As entidades que não estão ainda registadas são portanto convidadas a visitar o website e preencher o formulário de inscrição 
(http://acpfish2-eu.org/index.php?page=Register&hl=en). As entidades interessadas (empresas, ONGs e indivíduos) são ainda 
convidadas a fornecer informações indicando suas qualificações para executar os serviços necessários e experiência em 
trabalhos similares na região (currículos individuais, descrição de atribuições semelhantes concluídos, brochuras, 
disponibilidade de pessoal adequado, etc). 
 
Contacto da Unidade de Facilitação Regional África Austral RFU.Mozambique@acpfish2-eu.org Tel/Fax +258 21 302769  
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