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The United Nations General Assembly has declared 2022  
the International Year of Artisanal Fisheries and Aquacul-
ture (IYAFA 2022). The Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) is the lead agency for celebrat-
ing the year in collaboration with other relevant organiza-
tions and bodies of the United Nations system under the 
slogan “Small in scale, big in value.”

The global food system faces many complex challenges,  
including hunger, malnutrition and diet-related diseases, 
an ever-growing global population that needs sufficient 
and healthy food, the need to reduce food loss and waste, 
the depletion of natural resources and effects of climate 
change, as well as the effects of the current COVID-19 
pandemic. 

Fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants are funda-
mental, essential and indispensable foods eaten by people 
around the world as part of healthy diets, cultural heritage 
and culinary tradition. 

Did you know that small-scale fishers produce 40% of the 
global fisheries catch?  This is why IYAFA 2022 is an oppor-
tunity to highlight the importance of small-scale artisanal 
fisheries and aquaculture for our food systems, livelihoods, 
culture and the environment. 

Small-scale fishers, fish farmers and fish workers hold 
enormous potential to promote transformative changes in 
how, by whom and for whom fish and fishery products are 
produced, processed and distributed – with positive ripple 
effects felt throughout the global food system. 

Let’s work together for a world in which small-scale arti-
sanal fishers, fishfarmers and fish workers are fully recog-
nized and empowered to continue their contributions for 
human well-being, food systems and poverty alleviation 
through the responsible and sustainable use of fisheries 
and aquaculture resources.   
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A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2022 o Ano Internacional da Pesca e 
Aquicultura Artesanais (AIPAA 2022). A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura é a agência líder das celebrações do ano, em colaboração com outras 
organizações e órgãos relevantes do sistema das Nações Unidas, sob o slogan «Pequeno 
em escala, grande em valor».

O sistema alimentar global enfrenta muitos desafios complexos, incluindo fome, desnutrição 
e doenças relacionadas às dietas, uma população global cada vez maior que precisa produzir 
alimentos saudáveis e suficientes, a necessidade de reduzir a perda e o desperdício de 
alimentos, o esgotamento dos recursos naturais e os efeitos da mudança climática, bem 
como os efeitos da pandemia de COVID-19. 

Peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas são alimentos fundamentais, essenciais  
e indispensáveis consumidos por pessoas de todo o mundo como parte de uma alimentação 
saudável, herança cultural e tradição culinária. 

Sabia que os pescadores de pequena escala produzem 40% da pesca global? Por isso 
o AIPAA 2022 é uma oportunidade para valorizar a importância da pesca artesanal e da 
aquicultura de pequena escala para os nossos sistemas alimentares, meios de subsistência, 
cultura e meio ambiente. 

Pescadores de pequena escala, piscicultores e trabalhadores da pesca têm um enorme 
potencial para promover mudanças transformadoras em como, por quem e para quem 
o peixe e os produtos da pesca são produzidos, processados e distribuídos – com efeitos 
positivos sentidos em todo o sistema alimentar global.

Vamos trabalhar juntos por um mundo em que pescadores artesanais de pequena escala, 
piscicultores e trabalhadores da pesca sejam totalmente reconhecidos e capacitados para 
continuar suas contribuições para o bem-estar humano, sistemas alimentares e para o 
alívio da pobreza por meio do uso responsável e sustentável dos recursos da pesca e da 
aquicultura.
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