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Parceiros do ACRUNET prosseguem 
deliberações nos países membross
6.ª Reunião de Parceiros do Projeto ACRUNET realizada em 
Lisboa

Uma reunião muito bem-sucedida do projeto ACRUNET 
(Atlantic Crab Resource Users Network) decorreu no final 
de junho, em Lisboa, Portugal. A reunião foi organizada pelo 
parceiro do projeto ACRUNET, o Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera (IPMA), numa das suas instalações locais. 
As reuniões intensivas de grupos de discussão na primeira 
manhã ofereceram aos delegados a oportunidade de se 
envolverem na sua área de interesse individual, antes de os 
trabalhos avançarem para temas mais integrados do projeto 
ACRUNET no dia e meio a seguir.

Ficou claro a partir do tom e do conteúdo das apresentações 
e discussões que muitas das atividades do ACRUNET 
estão agora a chegar ao fim. Foi interessante notar que, 
em muitos casos, as tarefas empreendidas pelo projeto 
ACRUNET abriram novas áreas de investigação, como os 
aperfeiçoamentos adicionais aos sistemas de transporte 
de sapateira viva e as formas de quantificar a qualidade da 
sapateira.

A gestão da pesca da sapateira está ainda no topo da 
agenda do projeto ACRUNET. O Comitê National des Pêches 
(CNPMEM) disponibilizou ao Grupo de Discussão da indústria 
um relatório pormenorizado sobre o sistema de gestão 
utilizado em França. Esta abordagem baseia-se em comités 
locais, apoiados pelos pescadores, com mandato para fazer 
regulamentos que refletem as condições locais, resultando 
num regime mais estável e previsível, mas reconheceu 
que este sistema pode não ser uma opção noutros países 
membros. A atividade de gestão das pescas do projeto 

ACRUNET permanece focada em avaliar a extensão e o 
impacto do esforço latente. Os pescadores da Irlanda e do 
Reino Unido acham que quaisquer melhorias noutras áreas 
da indústria podem ser prejudicadas pelo fácil acesso que 
têm no setor um número desconhecido de embarcações 
adicionais e, pelo menos, a indústria deve ser capaz de 
quantificar essa ameaça.

Os delegados ficaram satisfeitos ao saber que a Norma 
Europeia para a Sapateira continua a fazer progressos; 
ficou acordado o formato para um guia sobre qualidade e 
manipulação a publicar em todas as quatro línguas do Espaço 
Atlântico e adaptado especificamente para pescadores e 
manipuladores de sapateira. 

As atividades respeitantes à análise da indústria, educação 
do consumidor e marketing, embora distintas na sua 
abordagem, estão intimamente ligadas à apresentação de 
resultados. Os materiais de marketing inovadores, que foram 

especificamente concebidos para 
atrair um consumidor mais jovem, 
foram disponibilizados pela 
FranceAgrimer nas quatro línguas 
do projeto e podem ser usados 
em publicidade e campanhas de 
marketing a nível local e nacional. 
Podem ser encontrados no sítio 
de Internet do ACRUNET em www.
acrunet.eu.

Os ensaios sobre opções de 
transporte de sapateira viva 
prosseguem sob a orientação 
da Universidade de Hull e 
os parceiros da indústria 
manifestaram um enorme 
interesse sobre a rapidez e o 
custo a que seriam capazes de 
implementar os resultados. 

Os parceiros do projeto ACRUNET reúnem-se em Lisboa, em junho de 2014

Uma amostra de materiais 
promocionais publicados em 
francês, espanhol inglês e 
português contínuo pg. 2
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Dinâmica de resultados tangíveis do ACRUNET cresce em 
Bristol

A Seafish organizou a 7.ª Reunião de Parceiros do Projeto 
ACRUNET em Bristol, no dia 7 e 8 de outubro. Ao dirigir-se aos 
delegados reunidos na sessão de abertura, Marcus Jacklin da 
Seafish observou “Outra grande conquista do projeto foi o 
elevado nível de colaboração e cooperação entre parceiros” e 
prosseguiu para assinalar o valor da rede que se desenvolveu 
e fez progredir o papel dos agentes ao nível do grupo, ao 
invés de parceiros seguindo objetivos mais específicos ao 
nível individual. A plataforma colaborativa resultante permite 
o desenvolvimento de discussões e iniciativas de forma 
muito eficaz e cooperante, que poderia, potencialmente, ser 
adotada por outros grupos regionais.

Os pescadores de sapateira do Reino Unido, Irlanda e 
França estavam bem representados na reunião e, como 
habitual, foram capazes de levar experiência real e prática 
para as discussões. O contributo do setor das pescas é 
extremamente importante para o trabalho do projeto 
ACRUNET; existe uma sobreposição considerável na 
indústria da sapateira entre pescadores, transportadores, 
exportadores e o setor de processamento e esses 
operadores conhecem muito bem o efeito em cadeia da 
mudança nos vários elementos da cadeia do produto.

A criação de uma norma transnacional certificável que 
poderia dar garantias aos consumidores sobre a qualidade 
da sapateira foi o objetivo principal do projeto ACRUNET. 
Baseando-se nas normas nacionais existentes relativas a 
marisco dos países parceiros, a reunião foi informada que 
praticamente 40 entidades ligadas à captura de sapateira 
espalhadas por toda a Irlanda, Reino Unido e França foram 
auditadas ao abrigo da norma para a sapateira do ACRUNET. 
O próximo passo será garantir que esse trabalho seja posto 
em prática, promovendo esta certificação no mercado.

 O trabalho muito interessante e prático a cargo da equipa 
de análise da indústria continua a indagar ainda mais a fundo 
as atitudes dos consumidores. Identificaram também uma 
série de questões que poderiam ter impacto negativo sobre 
as reações dos consumidores, como a cobertura dos media 

relativamente 
a temas de 
sustentabilidade 
e saúde. Chegou-
se a acordo de 
que indústria 
tem de estar 
equipada para 
responder de 
forma racional e aberta, quando surgirem essas situações; 
a resposta da indústria tem de ser consistente e bem 
informada. Os materiais promocionais desenvolvidos pelo 
projeto ACRUNET têm um papel importante a desempenhar e 
já estão a ser implementados em França, que continua a ser o 
maior mercado de sapateira.

O formato do produto é muito importante, mas há uma 
variação considerável sobre aquilo que atrai o consumidor 
de um país para outro. O projeto ACRUNET publicou um 
relatório detalhado sobre os tipos de apresentação e há 
planos para acompanhamento com ensaios em Espanha 
que tem sido, até ao momento, a principal interessada no 
produto mais básico, sapateira viva ou cozida e congelada. Os 
parceiros têm continuando a analisar formas de melhorar o 
transporte, particularmente de sapateira viva e registaram-
se progressos nas medidas de eficiência que irão reduzir a 
quantidade de água necessária para o transporte de sapateira 
viva. Existem também estudos em curso, novamente em 
Espanha, sobre a utilização de desperdícios nos quais as 
amostras de compostagem foram analisadas e realizou-se um 
ensaio comercial faseado. (Ver “Adubo biológico: uma solução 
para os subprodutos da sapateira? Pág 3).

Este é o último ano do projeto ACRUNET, e muitos dos 
objetivos foram alcançados ou serão alcançados no futuro 
próximo. É essencial que esta informação chegue a todas 
aqueles agentes que podem beneficiar dele. No decorrer do 
seu trabalho, o projeto ACRUNET identificou também outras 
áreas que precisam de ser acompanhadas. Os parceiros 
discutiram as opções futuras e concluíram que o trabalho 
iniciado, particularmente o desenvolvimento da rede, deve 
ser prosseguido.

A Seafish organiza a reunião de Parceiros do ACRUNET em 
Bristol

Devoluções – nem tudo são más notícias? 
Um grande problema com que deparam as frotas de pesca 
europeias este ano é a implementação da obrigação de 
desembarque ou, como é mais comummente chamada, a 
proibição das devoluções, conforme exigida pela nova Política 
Comum das Pescas. 

Devolução ou isco?

AUma iniciativa conjunta da indústria e do governo (Seafish, 
NFFO e Defra) analisou a viabilidade da utilização de peixe, 
que anteriormente seria devolvido ao mar, como isco para a 
pesca com covos. O isco constitui um significativo encargo 
financeiro para os pescadores que utilizam covos e a 
disponibilidade também é frequentemente um problema.

O estudo identifica as espécies e 
quantidades de peixe que poderiam 
estar disponíveis quando a obrigação 
de desembarque se tornar totalmente 
operacional e que não serão vendidas 
para consumo humano. Para conseguir 
uma imagem realista da oferta e da 
procura, o estudo incluiu o contributo 
dos agentes da cadeia de abastecimento de isco, as 
estimativas de dados de devoluções e os testes comerciais no 
mar para testar a eficácia de uma série de potenciais espécies 
para devolução como isco.

Os resultados dos testes no mar foram particularmente 
interessantes; as diferenças em eficácia eram evidentes 
consoante a espécie-alvo, com a sapateira a ser muito menos 
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Adubo biológico: uma solução para os 
subprodutos da sapateira?
Muitos processos industriais geram enormes quantidades de 
subprodutos. Às vezes eles são fáceis de reciclar ou valorizar 
uma vez que existem outros métodos industriais que podem 
transformá-los em nova matéria-prima. No entanto, outras 
situações não são tão simples, porque a natureza do subproduto 
torna difícil a sua reutilização. Isso acontece com exosqueletos 
que são produzidos em grandes quantidades por empresas 
processadoras que usam a sapateira como matéria-prima. 
Isto não é um caso único no setor das pescas. Existem outros 
exemplos como as conchas dos moluscos bivalves em que apenas 
a carne é utilizada na produção de conservas.

O projeto ACRUNET pretende responder às questões 
específicas que dizem respeito à sapateira e valorização dos 
seus subprodutos. O desperdício com elevado teor de quitina e a 
produção de quitina e quitosano, ambos com muitas aplicações 
industriais, podem ser considerados a solução perfeita, uma 
vez que subprodutos similares são usados noutras partes 
do processo. Pelo contrário, seguir esta linha seria um erro. O 
processo industrial para obter este produto produz elevados 
níveis de contaminantes e requer uma grande força de trabalho. É 
por isso que as empresas que se dedicam a esta atividade estão 
localizadas fora da Europa.

Dada a abundância de subprodutos da sapateira, precisamos de 
um processo que possa igualmente usar grandes quantidades. 
Não faria qualquer sentido procurar alternativas que ofereçam 
soluções para pequenas quantidades. Tendo isso presente, o 
consórcio do projeto optou pela escolha do adubo biológico. 
Esta solução, se por fim se tornar viável, estaria em consonância 
com as diretrizes ambientais sustentáveis que agradam tanto 
às autoridades europeias como aos consumidores. Também 
permitiria que o adubo fosse aplicado para fins agronómicos.

Testes de compostagem em pequena escala

TFizeram-se algumas tentativas anteriormente, mas nenhuma 
delas resolveu o problema em termos globais. No início, o 
processo é viável. Para além da possibilidade técnica, os testes 
pretendem padronizar o processo de tal forma que possa ser 
implementado em qualquer local, com pequenas variações. 
Em síntese, tentámos criar um processo que inclui diferentes 
aspetos que afetam o processo e a sua viabilidade: evolução de 

determinadas variáveis, duração, rendimento, custos de produção 
e perfil (características finais e fim específico).

O CETMAR está a coordenar a experiência com a ajuda da 
ECOCELTA S.L., uma empresa especializada no assunto sedeada 
na Galiza, e do grupo de investigação em Biologia Ambiental da 
Universidade de Vigo.

Inicialmente, para verificar se o processo era tecnicamente 
viável, procedeu-se a uma identificação das propriedades físico-
químicas do subproduto. Tendo em conta que a carga orgânica no 
subproduto inicial é muito baixa e insuficiente para garantir um 
processo de compostagem, efetuaram-se alguns testes iniciais 
em laboratório. Os testes poderiam determinar a percentagem de 
material orgânico adicional, que não o subproduto, que deveria ser 

adicionado para evitar 
o bloqueio. De igual 
modo, conseguíamos 
identificar alguns 
pormenores úteis 
que nos permitem 
otimizar o processo e 
implementar no teste 
industrial ulterior e 
definitivo.  

As conclusões obtidas nos testes revelaram alguns dados 
específicos sobre algumas questões:

• Tendo em conta a composição físico-química dos 
substratos disponíveis e tentativa de encontrar um 
custo de compromisso de tratamento, a proporção mais 
adequada para a mistura foi estabelecida em peso fresco 
(estruturação: material orgânico adicional, co-substrato: 
marisco).

• Entre os co-substratos disponíveis, identificámos os 
melhores para satisfazer os requisitos do processo. 

• A humidade na mistura final era muito menor do 
que o valor mínimo necessário para um processo de 
compostagem correto, por isso, era necessário voltar 
a humedecer o material. Isso acontece quando se usa 
matéria-prima com baixo teor de humidade.

• A quantidade de material orgânico na mistura final era a 
suficiente para proteger o processo de compostagem.

Vista geral da vala

Vista aproximada do fosso e da mistura  
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exigente do que as lagostas. No entanto, no fim de contas e 
apesar da procura muito elevada de isco, o custo irá ditar a 
forma como este tipo de peixe irá acabar em covos; peixe que 
não tem valor para consumo humano não é necessariamente 
de baixo custo, uma vez que o manuseamento, o transporte 
e o congelamento irão em breve torná-lo financeiramente 
inviável. Mais detalhes deste estudo muito informativo 
podem ser encontrados em Use of Discards in Bait 
(Utilização de Devoluções em Isco)(www.seafish.org/media/
Publications/SR668_use_of_discards_in_bait.pdf)
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O setor da pesca costeira desempenha um 
papel importante na indústria da sapateira na 
Irlanda. Composto por pequenos barcos com 
menos de 12 m que pescam a partir de pequenos 
portos que são frequentemente sujeitos a 
marés. O tempo no mar é também limitado 
pelas condições meteorológicas e do mar ao 
longo da costa sudoeste, oeste e noroeste, 
onde a atividade piscatória está concentrada. 
Grande parte das capturas destina-se a 
empresas processadoras locais, daí esses 
barcos exercerem um papel essencial nas 
comunidades marítimas periféricas.  

Rótulos de informação ao consumidor 
– o que a indústria precisa de saber

 Desde 13 de dezembro 
de 2014, as regras 
para os rótulos que 
acompanham todos os 
produtos da pesca e da 
aquicultura tornaram-
se consideravelmente 
mais rigorosas com 
informações muito mais 
detalhadas sobre a 
proveniência do produto 
em causa. No entanto, 
isto também constitui 
uma oportunidade para 

um setor de pescas bem regulamentado e para as empresas 
de marisco usarem o sistema para promoverem a qualidade 
dos seus produtos. Para além das informações obrigatórias 
exigidas, podem acrescentar-se detalhes opcionais, como 
por exemplo aspetos ambientais, éticos ou sociais, incluindo 
rótulos de qualidade, códigos de boas práticas, sistemas de 
pesca sustentável, etc. desde que sejam claros, inequívocos 
e verificáveis. Essas informações adicionais não devem 
induzir o consumidor em erro e não devem ser mostradas 
em detrimento do espaço disponível para informações 
obrigatórias. O guia de bolso sobre os novos rótulos da UE 
para os produtos da pesca e da aquicultura (ver a hiperligação) 
oferece orientações muito úteis, ao passo que uma perspetiva 
mais aprofundada e científica pode ser obtida a partir 
do nosso projeto do Espaço Atlântico Labelfish (http://
labelfish.eu). http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/
publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-
pocket-guide_pt.pdf

Guia de bolso 
sobre os novos 

rótulos da UE 
para os produtos 

da pesca 
e da aquicultura

Pescas

Um guia de bolso sobre os novos rótulos da UE 
para os produtos da pesca e da aquicultura

Testes de compostagem industrial

Com base nos dados anteriores que garantem o sucesso 
do processo, iniciámos um teste de nível industrial onde a 
temperatura era monitorizada como um fator-chave. Utilizámos 
cerca de 6 toneladas de subprodutos da sapateira e a atividade 
começou a ser organizada no final de novembro. 

Assim que o subproduto foi misturado com o co-substrato e o 
material estruturante (imagem 1), a mistura foi colocada num fosso 
durante 10 dias, sendo virada diariamente. O objetivo desta etapa 
era transformar uma primeira fase de degradação acelerada para 
reduzir o tempo de atraso na fábrica.

Duas semanas após o início dos testes, todo o material foi 
colocado numa base definitiva (imagem 2), que media 16 m 
de comprimento por 2 m de largura e 1 m de altura. O material 
foi coberto com um manto e virado duas vezes por semana. A 
temperatura, como um fator-chave, era monitorizada e tal como se 

esperava foi necessário humedecer o material de vez em quando 
para evitar que a humidade descesse a níveis críticos (< 40%). Isso 
colocaria em risco a evolução do processo. Nesta etapa, o objetivo 
é uma degradação mais lenta que permita que os compostos 
de azoto sejam mantidos na matriz do material e aumentar a 
qualidade agronómica do adubo.

O objetivo do teste é obter um adubo com potencial aplicação 
na agricultura. Irão realizar-se uma série de estudos para 
determinar o perfil do adubo e estabelecer o uso mais adequado. 
Neste sentido a fase final de maturação é essencial para que o 
processo possa durar mais cerca de seis semanas. O processo de 
obtenção do adubo biológico é bastante lento. Isto constitui um 
dos problemas desta atividade industrial. Produz um produto de 
altíssima qualidade agronómica, mas é muito lento e precisa de 
muito espaço, que é um obstáculo para o negócio. O teste servirá 
também para responder a outras perguntas sobre o negócio, como 
o custo do produto final.


