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ACRUNET – Uma solução para a 
indústria europeia de sapateira 
ACRUNET, a Rede Atlântica de sapateira, aproveitou a última 
Feira de Mariscos de Bruxelas para se reunir com Chiara 
Bacci e o seu colega Christophe Vande-Meyer, da Unidade de 
Comércio e Mercados da DG MARE, no Stand da Comissão 
Europeia. Durante a reunião, Hugh McBride explicou a 
origem e desenvolvimento do projeto ACRUNET partindo 
de uma série de reuniões mantidas entre 2008 e 2011 com 
os pescadores de sapateira da Irlanda, Escócia, Inglaterra e 
França. Estes começaram a sentir que o aumento dos custos 
e a diminuição da procura (sobretudo em França, o mercado 
mais importante para este produto) estavam a ter profundas 
implicações no seu sector. Nesse momento contavam com o 
apoio das suas organizações representativas: a Organização 
de Pescadores de Killybegs (Killybegs Fishermen’s 
Organisation) no caso da Irlanda, a Federação de Pescadores 
da Escócia (Scottish Fishermen’s Federation), a Federação 
Nacional de Organizações de Pescadores (National 
Federation of Fishermen’s Organisations), a Associação de 
Marisco da Grã Bretanha (Shellfish Association of Great 
Britain) no Reino Unido, e o Comité Nacional de Pesca e 
Acuicultura (Comité National des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins) em França.

Em geral, e segundo os intervenientes neste sector, os 
desafios enfrentados pela indústria europeia de sapateira 
são:

•  A fraca procura, juntamente com o aumento de custos, 
tornaram o sector economicamente insustentável

•  A qualidade desigual e qualificação da sapateira na Europa

•  A gestão incoerente e às vezes inadequada das indústrias 
pesqueiras de sapateira

Os esforços dos pescadores contaram com o apoio de 
organismos científicos dos cinco países atlânticos da 
União Europeia, juntamente com uma remodelação das 
novas campanhas de marketing e avanços na indústria 
pesqueira. Com o objectivo de abordar mais profundamente 
os problemas identificados, foi apresentado com êxito 
um pedido de financiamento ao Programa INTERREG IV B 
Espaço Atlântico e o projeto ACRUNET recebeu um total 
de 2,2 milhões de euros procedentes do Programa Espaço 
Atlântico. O projeto arrancou oficialmente em Dublin, a 11 de 
Outubro de 2012, com uma reunião inaugural. Os 17 parceiros 
(que representam a Irlanda, Reino Unido, França, Espanha 
e Portugal) são a prova da colaboração intensa entre as 
organizações representativas dos pescadores, instituições 
científicas, agências de marketing e investigação para 
enfrentar os desafios identificados e fornecerem soluções 
viáveis. O Conselho Irlandês de Desenvolvimento das Pescas 
no Mar (Bord Iascaigh Mhara - BIM) assumiu a tarefa de fazer 
a gestão do projeto, enquanto a Organização de Pescadores 
de  Killybegs assumiu o cargo da coordenação da rede.

O objetivo do ACRUNET é melhorar a viabilidade económica 
do sector europeu da sapateira abordando os problemas 
identificados pelos pescadores através da cooperação 
transnacional. Os principais objetivos são:

•  Formar uma rede transnacional do sector para identificar 
e abordar os fatores que melhorem a competitividade da 
indústria da sapateira através da cooperação, comunicação 
e inovação.

Hugh McBride, McBride Fishing Co. da Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) 
informaram Chiara Bacci e Christophe Vande-Meyer, da Unidade de Comércio e 
Mercados da DG MARE, sobre os últimos desenvolvimentos do projeto durante a Feira 
de Mariscos realizada em Bruxelasde la mer.
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Os comentários negativos merecem 
uma resposta esclarecedora e sensata 

•  Construir um interface científico para o setor, através 
de uma política concertada para uma avaliação e 
monitorização com base em politicas e gestão a nível 
nacional, regional e europeu.

•  Desenvolver e icentivar a adoção generalizada de uma 
norma  europeia certificada para a sapateira e assim 
proporcionar ao mercado um produto de qualidade e 
sustentável que é capturado nos mares Europeus.

•  Aumentar a viabilidade económica de todo o sector através 
da análise da cadeia de produção da sapateira, e melhorar 
a vantagem competitiva através da identificação dos 
principais custos. 

•  Melhorar a competitividade através da introdução 
de práticas e produtos inovadores que incorporem a 
informação recolhida através da análise da cadeia de 
produção. 

•  Aumentar a presença no mercado e a visibilidade da 
sapateira través de estratégias Europeias específicas de 
marketing e educação do consumidor.

Os resultados do projeto ACRUNET serão disponibilizados 
num futuro próximo, e a última reunião do consórcio irá ter 
lugar em Roscoff, na Bretanha, nos dias 16 e 17 de Junho 
de 2015. Neste evento irão ser divulgados e discutidos os 
objetivos finais com as partes interessadas do sector da 
sapateira. Os principais pontos a serem abordados serão:

•  A avaliação do nível de capacidade latente das frotas dos 
países produtores (Irlanda, Reino Unido e França) e as suas 
implicações relativamente aos esforços em matéria de 
gestão. 

•  A avaliação prévia e relatório das análises de deficiências 
sobre o estado MSC (Conselho de Administração Marina ) 
do sector de sapateira irlandês.

•  Norma transnacional para a sapateira acreditada ao nível 
da ISO 65, e suportada pela avaliação e certificação das 
embarcações 

Figura 1. Temas publicados em artigos nos meios de comunicação em cada 
País - resultados do estudo levado a cabo pelo Seafish: produtos de sapateira na 
prespectiva do consumidor. 

•  Desenvolvimento de um Guia Europeu de manipulação e 
qualidade da sapateira

•  Realização de uma versão em vídeo das melhores práticas, 
recolhidas no guia de manipulação e qualidade da sapateira.

•  Análise profunda da indústria da sapateira, desde a 
captura até ao consumidor, com especial ênfase nas áreas 
específicas do mercado europeu

•  Novas tecnologias que permitam assegurar o transporte 
de sapateira de forma mais eficaz, com uma maior taxa de 
sobrevivência e custos reduzidos 

•  Modelo comercial viável para a aplicação agrícola, mais 
especificamente compostagem de resíduos de sapateira

•  Marketing inovador, destinado a captar consumidores mais 
jovens

A estratégia de disseminação do projeto ACRUNET consiste 
na realização de relatórios técnicos detalhados e versões 
não científicas, de modo a promover uma divulgação e 
comunicação de resultados entre os intervenientes na 
cadeia de comercialização da sapateira. Também se poderá 
obter informação na página web ACRUNET (http://www.
acrunet.eu), onde se encontra a newsletter e a ficha técnica 
do projeto.  Todos os resultados serão disponibilizados em 
inglês, francês, espanhol e português. 

Após a apresentação de Hugh McBride, Christophe Vande-
Meyer felicitou o projeto ACRUNET pelas suas conquistas 
e afirmou que “Todas estas iniciativas seguem a linha 
dos objetivos da nova Organização Comum de Mercados 
dos Produtos da pesca e a Aquicultura (Common Market 
Organisation for fishery and aquaculture products), e 
esperamos que as organizações de produtores envolvidas 
retirem o máximo partido dos seus planos de produção e 
marketing para se continuar a avançar no bom caminho.”  Por 
último, assegurou ao projeto ACRUNET que dispõem no 
futuro de consultoria da Unidade de Comércio e Mercados.

Todas as pessoas que trabalham no setor alimentar temem 
um escândalo, independentemente de se tratarem de casos 
com impacto global, como o da doença das vacas loucas, ou 
de um episódio numa mercearia. Em qualquer situação, o 
escândalo pode ter consequências devastadoras, quer para 
aqueles diretamente implicados, quer para os produtores 
alimentares. Com isto, não quer dizer que se devam tolerar 
práticas pouco seguras ou perigosas no setor da produção e 
no fornecimento de alimentos, contudo por vezes a reação do 
público pode ser desproporcional devido a perceções erradas 
e imprecisas relativamente aos alimentos e aos processos 
a que são submetidos antes de chegarem à mesa. De igual 
forma, a reação inapropriada ou depreciativa da indústria 
face às preocupações do consumidor pode transformar um 
incidente de segurança alimentar de pouca importância num 
problema de elevada revelância.
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O parceiro do projeto ACRUNET, Seafish, i.e. a autoridade 
em matéria na qualidade de marisco do Reino Unido, 
tem plena consciência em relação ao prejuízo que um 
escândalo deste tipo poderia ocasionar ao importante 
setor da sapateira (tanto em mercados nacionais como 
internacionais). Desta forma, a tarefa do Seafish consiste 
na análise exaustiva da cadeia de produção e fornecimento 
de sapateira, desde o momento da captura até chegar à 
mesa. Ficou claro que existem diferentes áreas da cadeia 
produtiva em que a perceção dos consumidores sobre o 
setor pode ser decisiva, tais como eventuais problemas 
de segurança alimentar, tornando-se o centro de uma 
campanha de difamação pelos meios de comunicação. Assim 
o consórcio concordou que o setor de comercialização 
da sapateira deve estar informado das impressões dos 
consumidores,aprovando um protocolo sobre a forma de 
reagir à publicidade negativa de uma maneira honesta e 
responsável.

O parceiro Seafish solicitou a um perito em inteligência 
mediática, Gorkana Group, para realizar uma análise 
da cobertura mediática associada à sapateira, e sobre 
a imagem que os media têm transmitido da indústria 
pesqueira nos últimos cinco anos. O relatório resultante 
proporciona uma revisão exaustiva dos artigos publicados 
nos meios de comunicação do Reino Unido, França e 
Espanha, entre 1 de Junho de 2009 e 30 de Setembro 
de 2014. O objetivo principal da análise é entender que 
mensagens chegaram aos consumidores sobre os cinco 
temas que o Seafish considerou mais relevantes: 

1. A ética da produção, em especial no caso da sapateira

2. Os métodos de captura, reprodução e abate usados pela 
indústria de sapateira           

 3.Contaminantes

4.  Má interpretação da informação que é indicada nas 
embalagens

5. Situação do stock

Os resultados obtidos são disponibilizados resumidamente 
sob a forma de gráfico e tabela (figura 0 e figura 0, 
resppectivamente)

As diferentes prioridades dos consumidores, tal como 
mostra a cobertura mediática, é um claro indicador da 
importância e influência quer no contexto cultural, quer nos 
métodos de comunicação com o público. Por exemplo, os 

consumidores franceses tendem a preocupar-se mais com 
a possível contaminação, enquanto que os consumidores 
do Reino Unido estão mais interessados nos métodos de 
captura e na sustentabilidade da espécie. Como é lógico, 
todos os consumidores se opõem às etiquetas enganosas e à 
informação incorreta presente nas embalagens. 

Com  base na lista dos temas selecionados para o relatório 
do Gorkana Group e outras fontes, incluindo a “Avaliação 
sensorial das embalagens de produtos de sapateira 
disponíveis para o consumidor na Irlanda, Reino Unido, 
Espanha e Portugal ” realizada no âmbito da Atividade 
6 do projecto ACRUNET (veja também  a Edição 3 das 
Notícias do projeto ACRUNET, de dezembro de 2013), o 
Seafish elaborou um “plano de riscos” para o setor que 
avalia os prós e os contras de cada tema. A abordagem 
adotada permite avaliar, rapidamente e com uma perspetiva 
técnica, os efeitos e riscos que implica cada ponto. Além 
disso, proporciona uma série de recomendações sobre 
como ocupar-se de cada questão em particular. A mesma 
abordagem poderia servir para resolver outras questões e 
aspetos dos produtos pesqueiros que não foram tidos em 
conta na elaboração do referido relatório, mas que poderiam 
surgir no futuro. O resultado final consiste na elaboração de 
respostas fundamentadas ao problema por parte do setor, 
de modo a dissipar os receios dos consumidores (ou pelo 
menos garantir-lhes que a indústria pesqueira se preocupa 
seriamente com eles).

Figura 2. Volume de artigos publicados e descriminação anual por países (Estudo do 
Seafish: Produtos de sapateira vistos na perspetiva do consumidor)
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ACRUNET – Chegou o momento de 
organizar o futuro
Figura 1. Possíveis zonas do Programa Espaço Atlântico 2014 - 2020 

O projeto ACRUNET chegará 
ao fim a 30 de Junho de 2015. 
Ao longo de mais de 36 meses 
de duração conseguiu cumprir 
muitos dos objetivos a que 
se havia proposto e poderá 
ter lançado outros assuntos 
que merecem consideração. 
Assim, mantêm-se a pergunta 
lógica “Deveriam os parceiros 
propor a continuação deste 

projeto?”. Alguns consideram que não se pode abordar o 
assunto até que se finalize o projeto e se estudem os seus 
resultados; enquanto outros pensam que o valor do projeto 
ACRUNET irá determinar as alterações necessárias a 
introduzidr pela indústria. Se há quem pense que as equipas 
diretivas das indústrias pesqueiras não têm feito trabalho 
de casa, os que têm de lidar com questões históricas e 
assuntos complexos valorizam a clareza que o projeto 
ACRUNET tem trazido ao setor e consideram que poderia 
ter seguimento, introduzindo melhorias no futuro. Parece 
que todos os envolvidos estão de acordo que a constituição 
formal de uma rede de entidades e instituições do setor da 
sapateira foi um passo muito positivo e que deveria manter-
se no futuro.

O atual projeto ACRUNET foi financiado como Prioridade 
1 do Programa de cooperação transnacional “Espaço 
Atlântico” (2007 – 2013), com o objetivo de promover a 
formação de redes transatlânticas para o comércio e a 
inovação. Apesar de todo o consórcio  estar plenamente 
comprometido com este objetivo, numa recente reunião 
realizada em Dublin nos dias 3 e 4 de Março, os parceiros 
envolvidos no projeto ACRUNET mostraram-se reticentes 
em colaborar num segundo projeto que estivesse 
estruturado da mesma maneira, uma vez que consideraram 
a carga administrativa associada excessiva. De fato, alguns 
parceiros insistiram que por si só, este motivo era suficiente 
para não participarem noutro projeto ACRUNET.  O novo 
Programa Espaço Atlântico (2014 – 2020) tinha como 
previsão de lançamento o ano corrente, no entanto as razões 
que os parceiros do projeto ACRUNET invocaram (e de 
outros projetos similares), levaram a  atrasos no lançamento 
deste programa. As tarefas administrativas são difíceis e 
morosas, consumindo muitos dos recursos das pequenas 
organizações. O projeto ACRUNET convidou Gerry Finn, 
Diretor da Assembleia Regional das zonas Norte e Oeste, 
com sede na Secretaria do Programa Espaço Atlântico na 

Irlanda, para participar na reunião de Dublin, de forma a 
facultar algumas pistas sobre o novo Programa. Embora 
a zona eleita para o novo programa Espaço Atlântico 
tenha sido expandido, se o mesmo não incluir as Canárias, 
Madeira e Açores, permanecerá igual. 

Figura 2 Prioridades do Programa Espaço Atlântico 2014 - 2020 

As prioridades têm vindo a ser ajustadas de modo a refletir 
as necessidades das comunidades do Espaço Atlântico e 
incluir os riscos como a propensão de desastres naturais, 
os efeitos da alteração climática, etc. A Prioridade 1 é a 
de “Estimular a Inovação e a  competitividade” (ver tabela 
superior). Esta prioridade encaixa no objetivo do projeto 
ACRUNET, tendo recebido um financiamento de 47,1 
milhões de euros da UE. A taxa de subvenção dos projetos 
deverá situar-se entre os 65% e os 75%. 

Gerry Finn terminou a sua intervenção destacando como 
o Programa Espaço Atlântico é o complemento perfeito à 
Estratégia Marítima na Região Atlântica da UE, estando 
prevista a abertura do primeiro concurso durante o 
último trimestre de 2015. Os atrasos acumulados até à 
data devem-se à tentativa de solucionar os problemas 
administrativos detetados pelos parceiros do projeto 
ACRUNET e de outros projetos similares.
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O objetivo inicial da Atividade 3 do projeto ACRUNET era 
averiguar como desenvolver os planos de gestão da pesca 
de sapateira no Noroeste da Europa. Havia, e continua a 
haver, diferenças importantes na forma como os diferentes 
países que fazem parte do projeto ACRUNET valorizam 
e fazem a gestão da sapateira. Algumas zonas de pesca 
encontram-se dentro dos limites nacionais, enquanto 
outras estão em alto mar. As políticas de concessão de 
licenças, assim como os dados e métodos de avaliação 
variam em função do país e da jurisdição. Além disso, nem 
todos os agentes da indústria da sapateira são membros 
do projeto ACRUNET. Assim, um problema mantem-se; 
como desenvolver uma estratégia de gestão que possa ser 
implementada se não se tem em conta a opinião de todas as 
partes implicadas na indústria da sapateira? Desde o início 
do projeto que perguntas tão importantes quanto esta têm 
vindo a ser colocadas. 

Nas reuniões do consórcio do projeto ACRUNET, os 
principais objetivos e obstáculos ao desenvolvimento de 
planos de gestão que incorporassem objetivos económicos 
foram discutidos. Segundo os representantes da indústria, 
estes prendiam-se fundamentalmente com a política de 
livre acesso a licenças na Irlanda e Reino Unido. Neste 
contexto, nenhuma proteção ou melhoria no rendimento 
económico da frota abrangida pelo plano de gestão poderia 
resultar numa melhor gestão de recursos e atividades 
pesqueiras. A única forma de proteger a pesca sustentável 
de sapateira e torná-la economicamente viável, passaria 
então pela limitação do número de embarcações que 
pudessem aceder à zona de pesca.

A Atividade 3 também se centrou em formas de identificar 
os elementos para assegurar uma boa estratégia de 
exploração (o fator principal de um plano de gestão). Para 
tal, foram feitas comparações com os planos atuais, de 
forma a encontrarem-se os pontos frágeis das estratégias 
actualmente existentes. A estratégia de exploração 
elaborada pelo Conselho de Administração Marinha (Marine 
Stewardship Council, MSC) foi usada como modelo na 
identificação dos possíveis pontos fracos, e como objeto 
de valorização, tendo a indústria pesqueira irlandesa sido 
submetida a uma avaliação rigorosa por parte do MSC . 
Em Inglaterra, a indústria pesqueira também se submeteu 
a uma avaliação prévia do MSC como parte do projeto 
‘English Inshore’ (http://msc.solidproject.co.uk/msc-
project-inshore.aspx). Fruto destes relatórios, obtiveram-se 

os dados de stock recolhidos e publicados pelos laboratórios 
nacionais de pesca. As avaliações mostram que algumas 
das zonas de pesca foram sobre-exploradas (os dados 
sobre mortalidade eram superiores aos recomendados para 
uma pesca sustentável) e outros estavam praticamente 
esgotados. Estes estudos, contudo, têm um alcance muito 
limitado e os dados sobre mortalidade recolhidos não são 
de todo fiáveis.  O resultado das avaliações prévias levadas 
a cabo pelo MSC tanto na Irlanda como em Inglaterra 
demonstram que os recursos pesqueiros não estavam a 
ser bem geridos (comparativamente com os valores padrão 
da MSC), principalmente porque alguns elementos da 
estratégia de exploração não tinham sido desenvolvidos. 
A capacidade do sistema de gestão em tempo real para 
responder a mudanças no stock também está limitada pela 
política de livre acesso a licenças na Irlanda e Reino Unido 
e às atividades latentes de pesca de sapateira efectuadas 
pelas suas frotas. Neste sentido, foram elaborados 
relatórios sobre a atividade latente, a qual foi considerada 
pelos parceiros da indústria, envolvidos no projecto, como 
o maior obstáculo no desenvolvimento de uma estratégia 
de exploração na Irlanda, Inglaterra/País de Gales, Escócia e 
França. Os termos de referência deste trabalho incluíam uma 
caracterização dos acordos de licença em cada jurisdição e 
uma quantificação dos quilowatts e tonelagem bruta da frota 
ativa e com licença, parcialmente ativa e inativa da indústria 
de sapateira. O grau em que as embarcações com licença 
de pesca de sapateira se mantêm ativas é alargado, desde 
embarcações com menos de 10m a embarcações com mais 
de 15m. A atividade latente concentra-se nas embarcações 
que têm permissão para capturar sapateira mas que contudo 
nunca o fazem. Tanto na Irlanda como no Reino Unido (exceto 
Escócia) existe um grande número de embarcações que pode 
pescar sapateira se assim o pretender, mas preferem não 
o fazer, enquanto na Escócia a maioria das licenças para a 
pesca de marisco é apenas concedida a embarcações com 
menos de 10 metros. Em França, para a captura de sapateira 
é necessária  uma licença para a pesca de crustáceos que 
não é transmissível. Por norma, o número de licenças de 
pesca que se podem conceder está limitado por região 
costeira e cada embarcação tem um máximo de capturas. 
Por isso, a atividade latente em França não é um problema 
tão sério como em Inglaterra e Irlanda. Nestes dois locais, os 
factores associados à pesca de sapateira por determinadas 
embarcações não são conhecidos. Na Irlanda, por exemplo, 
o número de embarcações dedicadas à pesca de sapateira 

ACRUNET Atividade 3 – a evolução e  
gestão da pesca da sapateira
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encontra-se em decréscimo, apesar da atividade ser 
considera estável e rentável. Contudo, sabe-se que fatores 
como os custos de investimento, disponibilidade da 
tripulação e o acesso a zonas pesqueiras têm uma grande 
influência. 

Os resultados da Atividade 3 permitem o desenvolvimento 
de planos de gestão futuros, relativamente à pesca de 
sapateira.* O quadro do MSC pode servir de modelo em 
tempo real para desenvolver tais planos, no entanto, 
conforme destacado pelos representantes da indústria, 
limitar o acesso às áreas de pesca é um pré-requisito 

(ou pelo menos deve fazer parte das potenciais regras 
que podem ser utilizadas em resposta a alterações de 
stock). Os acordos de licenciamento em França são mais 
avançadas nesta matéria e estão baseados em mudanças 
nos indicadores de desempenho da indústria da pesca.

*Os relatórios detalhados da Atividade 3, aos quais se fez 
referência neste artigo estarão disponíveis como parte das 
conclusões do projeto ACRUNET. A informação de acesso 
irá ser publicada na página do projeto ACRUNET:  
www.acrunet.eu

C
o

nc
eb

id
o

 e
 d

es
en

vo
lv

id
o

 p
o

r:
 K

FO
 e

 A
q
ua

TT


