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Os parceiros do projeto ACRUNET 
identificam a divulgação como o 
principal problema na fase final do 
projeto
Os parceiros do projeto ACRUNET reuniram-se em Dublin 
para a penúltima reunião do projeto, que decorreu no Hotel 
Ashling, a 3 e 4 de Março de 2015, tendo sido organizada pelo 
Conselho Irlandês de Desenvolvimento das Pescas no Mar 
(Bord Iascaigh Mhara - BIM). O Dr. Ian Lawler, da Divisão de 
Pescas do BIM, acolheu os delegados e lembrou que o projeto 
ACRUNET  se encontra num ponto crucial relativamente aos 
objetivos iniciais. Lembrou a todos os presentes que o projeto 
ACRUNET  tinha evoluído da rede transnacional da indústria, 
desenvolvida como resposta às sérias questões de mercado 
e  viabilidade económica existentes há praticamente dez anos 
atrás e, embora essas questões possam não representar 
presentemente a mesma ameaça, a rede encontra-se mais 
forte e abrangente do que nunca e desempenha um papel 
muito importante para a indústria da sapateira. Nesta fase 
finai, com muitos dos objetivos e relatórios do projecto quase 
finalizados, a tarefa mais importante de comunicar esta 
valiosa informação a todas as partes interessadas, parece 
ser cada vez mais importante e de elevada responsabilidade 
para o projeto ACRUNET, de modo a garantir que a informação 
chegue ao maior número de intervenientes neste sector 
possível.

Norah Parke, da Organização de Pescadores de Killybegs 
(Killybegs Fishermen’s Organisation - KFO), é responsável 
pela rede e divulgação da informação do projeto ACRUNET.  

Numa perspetiva geral,  os problemas que levaram o sector a 
procurar financiamento junto do Programa Espaço Atlântico 
foi sublinhado. Os parceiros foram relembrados que o 
projecto ACRUNET  abordava as preocupações da indústria 
relativamente à qualidade da sapateira, mercados e gestão, 
com uma série de atividades e medidas articuladas em torno 
da inovação, informação e educação. Os problemas com que a 
indústria se deparava eram complexos e interligados, pelo que 
é de esperar que as soluções reflitam essa complexidade. 

O mercado da sapateira, com o seu foco histórico em França e, 
em menor grau, Espanha, Portugal e Itália, depende sobretudo 
de uma oferta fiável de sapateira viva e de elevada qualidade. 
Trata-se de uma cadeia de comercialização dispendiosa e 
qualificada, que depende na quase totalidade do transporte 
de animais vivos por camião, envolvendo o transporte de 
iguais quantidades de água do mar e sapateira. Os testes 
realizados pelo parceiro Universidade de Hull sob a direção 
do parceiro português, IPMA (Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera), demonstraram que o transporte com o sistema de 
nebulização é uma opção mais barata e viável que a tradicional; 
os “elementos básicos” testados em relação a este sistema 
serão uma valiosa ferramenta que estará disponivel para todos 
os operadores num futuro próximo. A qualidade da sapateira 
depende da classificação e manuseamento ao longo de toda a 
cadeia de comercialização; BIM tem desenvolvido um trabalho 
significativo neste domínio, criando uma norma comum para a 
qualidade de sapateira proveniente da Irlanda, Reino Unido e 
França. O resultado prático será disponibilizado sob a forma de 
um guia sobre a sapateira, simples e com base em ilustrações 
práticas, editado em inglês, francês, espanhol e português. 
Existem planos para complementar as versões impressas e 
online do guia sobre sapateira com um vídeo promocional.

O Seafish realizou estudos aprofundados sobre toda a 
indústria da sapateira, desde a captura até ao consumo, 
incluindo as preferências regionais, variedades de produtos 
e as tendências emergentes em relação a este produto; tudo 
informações essenciais para aqueles que trabalham nos 
setores da transformação e comercialização de sapateira. 
Este trabalho destinou-se a informar sobre o impulso e 
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Nesta edição das notícias   
Os parceiros do projeto ACRUNET identificam a divulgação 
como o principal problema na fase final do projeto (p1-2)   
Testes de viabilidade da utilização do sistema de nebulização 
para o transporte de sapateira são promisores. (p2-3)  
É possível aumentar a quota de mercado de sapateira com 
melhores embalagens? (p3)

O projeto ACRUNET encontra-se com diversas entidades no 
stand do Conselho Irlandês de Desenvolvimento das Pescas 
no Mar (BIM, Bord Iascaigh Mhara), na EXPO da Pesca em 
Galway(p4) 
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extensão dos estudos, pesquisas e avaliações realizadas 
pelos parceiros das diversas áreas como a promoção de 
mercado e desenvolvimento do produto. Em resposta à 
análise do Seafish, a FranceAgrimer encomendou um estudo 
aprofundado ao mercado francês e produziu material 
educacional inovador e peculiar para promover as vendas, 
de forma a atrair a atenção para os mais recentes produtos 
gourmet, derivados da sapateira. O estudo de mercado 
está a ser realizado pelo CETMAR (Centro Tecnológico do 
Mar) em Espanha, onde os resultados preliminares indicam 
algumas conclusões surpreendentes; as quais poderam 
ser consideradas como informação relevante para os 
processadores da Irlanda e Reino Unido. O CETMAR realizou 
também testes à escala comercial sobre a compostagem de 
resíduos de sapateira com resultados muito promissores, 
o que poderá significar que um dispendioso problema de 
eliminação de resíduos por parte dos processadores se 
transforme num rentável e ecologico adubo para o solo.

Um grande desafio para os parceiros da área científica 
consiste em estabelecer uma base comum para a criação 
de um plano de gestão entre os países produtores, Irlanda, 
França e Reino Unido. Embora ainda não tenha surgido 
um regime de gestão comum, foram feitos esforços 
significativos em cada país para em conjunto com com as 
respectivas autoridades reguladoras permitir, num futuro 
próximo, a elaboração de planos de gestão que satisfaçam as 
expectativas d os países produtores.

Os parceiros do projecto ACRUNET  estão satisfeitos com 
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transporte desde o desembarque até ao mercado. Até ao 
momento, o transporte resume-se principalmente a uma série 
de tanques com água do mar, de alguma forma arejados, num 
camião isolado termicamente. O controlo da temperatura 
é realizado através da redução da temperatura ambiente 
através de um sistema de refrigeração que pode ser variável. 
Está dependente do critério do motorista quanto ao momento 
e forma de regular o nível de refrigeração. No entanto, o fator 
mais limitante é a quantidade relativamente limitada de 
sapateira que é transportada desta forma, tendo em conta 

que a sapateira é acondicionada com água do mar numa 
proporção de 1:1, o que equivale a uma tonelada de água do 
mar por cada tonelada de sapateira, duplicando os custos de 
transporte.

A Dra. Katie Smyth e o Dr. Roger Uglow da Universidade 
de Hull, avaliaram alguns dos atuais sistemas mais 
utilizados durante o transporte de sapateiras desde 
Donegal, na Irlanda, até ao seu destino final em Roscoff, 
França. Foram identificados diversos fatores com impacto 
negativo na condição da sapateira durante o transporte 
actualmente utilizado, o que levou à revisão do trabalho, 
anteriormente realizado e com objectivos semelhantes. 
Embora anteriormente já testado e considerado inadequado,  
convencidos que um sistema de nebulização simples poderia 
ser usado de forma eficaz, a Dra. Katie Smyth e o Dr. Roger 
Uglow têm vindo a realizar diversos testes a sapateira 
mantida sob diversas condições ao longo dos últimos meses.

Os testes basearam-se num sistema de nebulização 
comercialmente já disponível, com as seguintes vantagens:

Testes de viabilidade da utilização do sistema de nebulização 
para o transporte de sapateira são promisores.

os progressos alcançados ao longo dos últimos três anos, 
sendo necessário um programa substancial de divulgação 
e comunicação dos resultados até ao final do projeto, que 
ocorre em Junho, assim como um mecanismo para sustentar 
a rede e a sua continuidade no futuro. Não só este projeto 
atingiu os seus objetivos, como também realçou outras 
questões que devem ser abordadas no futuro, naturalmente 
suscitando a seguinte questão: “Os parceiros devem 
desenvolver um projeto de acompanhamento?” Gerry Finn, 
da Assembleia Regional do Norte e Oeste, dirigiu-se aos 
delegados e apresentou uma atualização abrangente sobre o 
novo Programa Espaço Atlântico, realçando que muitas das 
difíceis áreas burocráticas existentes no programa anterior 
foram racionalizadas e simplificadas. Estima-se que a primeira 
convocatória de projetos possa ocorrer no último trimestre 
de 2015. O projeto ACRUNET  está atualmente a avaliar o seu 
desempenho geral e, indubitavelmente, irá obter a opinião das 
partes interessadas sobre a continuidade do programa.

A última reunião de parceiros do projeto ACRUNET  irá ser 
realizada em Roscoff, França, de 16 a 17 de Junho de 2015.
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Avaliação sensorial das embalagens de produtos derivados da sapateira 
disponíveis na Irlanda, Reino Unido, Espanha e Portugal

Um dos principais objetivos do projeto ACRUNET consiste em 
melhorar o mercado da sapateira; isto exige uma maior presença 
e visibilidade da sapateira e de novos produtos derivados 
inovadores já disponíveis no mercado Europeu, recorrendo a 
técnicas e ferramentas específicas de marketing. A atividade do 
projeto ACRUNET que assumiu esta tarefa começou por realizar 
uma avaliação sensorial da diversidade de produtos disponíveis 
nos países parceiros, Reino Unido, Irlanda, Espanha e Portugal 
(a França, como maior consumidor e importador de sapateira foi 
objeto de tratamento diferenciado). 

Este estudo apresentou resultados interessantes, concluindo 
que o consumo de sapateira pode aumentar recorrendo a 
estratégias de marketing modernas, não só para manter os 
clientes habituais, mas também para atrair novos clientes 
através da utilização de técnicas básicas e inovadoras. Essas 
estratégias podem ser tão simples como a melhoria do material 
de embalagem utilizado e sua apresentação, a preços acessíveis. 
Curiosamente, parece existir pouca diferença nos produtos 
de sapateira ou preços, entre as tradicionais peixarias e os 
supermercados; no entanto o maior esforço no segmento de 
supermercados seria a melhor estratégia.

Nos países europeus mais a sul, há uma menor diversidade de 
produtos processados de sapateira , indicando a possibilidade 
de expansão deste setor, mas também existe uma maior 
resistência do consumidor a preços mais elevados destes 
produtos refrigerados, apesar de serem mais apelativos. Há 
também relutância, por parte dos supermercados, na utilização 
de produtos com embalagem supérflua, sendo considerada 
uma despesa desnecessária e de baixa rentabilidade, traduzida 
pelo elevado espaço necessário nas prateleiras para o 
armazenamento.

Este estudo identificou também um leque alargado de 
embalagens com aparência distinta, isto é, desde atrativa 
a inadequada. Os rótulos dos produtos da sapateira foram 
considerados abaixo do padrão exigido, em muitos casos com 
falta de informação de armazenamento, lista de ingredientes 

•  O modelo utilizado já é comercializado, existindo também 
diversos sistemas equivalentes

•  É de preço acessível (aproximadamente 200€)

•  Um camião com capacidade de transporte de 20 toneladas 
pode transportar 1 tonelada de água do mar, para abastecer 
o nebulizador durante 72 horas, e 19 toneladas de sapateira 
(com as respetivas caixas) (estes valores estão ainda a ser 
trabalhados, não tendo a ainda sido realizado um teste em 
tempo em condições reais)

•  O controlo da temperatura é mantido com maior facilidade, 
uma vez que apenas o reservatório da água para a 
nebulização requer refrigeração

Ao longo dos testes diversos parâmetros relacionados 
diretamente com a condição da sapateira foram 
monitorizados: 

• temperatura corporal • pH
• níveis de proteína • níveis de ácido láctico
• níveis de glucose • níveis de amónia
• níveis de hemocianina

Até ao final do projeto, a Universidade de Hull pretende 
aperfeiçoar o sistema e testar a nebulização intermitente, 
os efeitos da manipulação da temperatura, e avaliar com 
precisão o consumo de água por hora. 

É possível aumentar a quota de mercado de sapateira com 
melhores embalagens?

e avisos relativos a alergias; exemplos mais relevantes de 
informação em falta. Para além dos requisitos obrigatórios 
da legislação Europeia, os rótulos das embalagens devem 
incluir a espécie exata de sapateira (para a distinguir de outros 
produtos concorrentes), identificar o teor de carne de sapateira 
(uma vez que os contaminantes estão geralmente associados 
à carne escura; exemplo, o cádmio), possivelmente descrição 
de receitas culinárias apelativas e declaração nutricional. Do 
ponto de vista ambiental, os rótulos das embalagens devem 
ter o símbolo ecológico e os símbolos de reciclagem consoante 
os materiais usados na embalagem. O estudo revelou que, na 
perspetiva do consumidor, os produtos mais apelativos são 
aqueles que apresentam rotulagem colorida e com informação 
obrigatória e complementar, como por exemplo avisos relativos 
a alergias, sugestões de receitas e valores nutricionais; aqueles 
que apresentem boa visibilidade do produto, sejam limpos, 
convenientes e prontos para serem consumidos. Isso revela 
uma grande oportunidade para os processadores de sapateira, 
uma vez que os produtos de espécies concorrentes raramente 
são rotulados corretamente, promovendo maior visibilidade da 
sapateira e produtos derivados através desta diferenciação. 

Este trabalho está praticamente concluído e em breve estará 
disponível na página de Internet do projeto ACRUNET (www.
acrunet.eu), disponibilizando toda a base de dados completa, 
assim como ilustrações de exemplos de todos os aspetos 
analisados.
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ACRUNET  Galeria de fotos 
Um olhar sobre a indústria da pesca de sapateira  
em França. Muito obrigado ao nosso colega  
René-Pierre Chever por todas as fotos.

O projeto ACRUNET encontra-se com diversas 
entidades no stand do Conselho Irlandês de 
Desenvolvimento das Pescas no Mar (BIM, Bord 
Iascaigh Mhara), na EXPO da Pesca em Galway

Norah Parke (KFO), responsável pela Rede e Atividade 
de Comunicações do projeto ACRUNET, aproveitou a 
oportunidade oferecida pelo parceiro do ACRUNET, Conselho 
Irlandês de Desenvolvimento das Pescas no Mar (BIM, Bord 
Iascaigh Mhara), para aumentar a visibilidade do projeto 
transnacional na EXPO Internacional da pesca em Galway, 
na Irlanda, no início de Março de 2015. Esta exposição sobre 
a pesca tem vindo a aumentar a sua importância desde a 
primeira edição em 2005. Segundo os organizadores Mara 
Media, em 2015 bateu todos os recordes de participação 
e este crescimento refletiu o interesse demonstrado 
nas diversas exposições similares em Aberdeen (Maio 
de 2015) e Bournemouth (Outubro de 2015). Muitas das 

partes interessadas envolvidas no projeto ACRUNET irão 
visitar estas exposições e, recorrendo aos seus contactos 
no âmbito do projecto ACRUNET, irão aproveitar todas 
as oportunidades para promover, divulgar e estabelecer 
comunicações com toda a rede atlantica de utilizadores dos 
recursos de sapateira durante estes eventos. Atlantic Crab 
Resource Users Network at such events.

O pescador Andrew Kearney de Kilkeel, Co Down, é informado 
sobre o projeto ACRUNET na Skipper EXPO, em Galway,


