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A cadeia de abastecimento de 
sapateira em França
França continua a ser o único país consumidor mais 
importante de sapateira, mas tem havido um declínio 
preocupante neste mercado tradicional. Faz parte do 
Programa ACRUNET caracterizar a indústria de sapateira 
através da análise de transformação, distribuição e consumo, 
para tal a FranceAgriMer solicitou uma pesquisa para 
prestar uma informação detalhada e atualizada em relação 
ao mercado francês. Empresas de pesca, comerciantes de 
peixe, processadores, importadores, grossistas, peixeiros 
e distribuidores de supermercado, serviços de alimentação 
e consumidores individuais foram entrevistados durante o 
período de Novembro de 2014 a Março de 2015.

O consumo de sapateira em França é de cerca de 14.000 
toneladas. A indústria Francesa de pesca de caranguejo 
produz cerca de 7.000 toneladas, o que significa que mais 
de 7.000 toneladas são importadas. Apesar desta figura 
significativa de importação, a sapateira constitui apenas 
0,6% do volume de marisco de mercado e 5% do volume 
de negócios total de crustáceos. O estudo descobriu que 
90% de sapateira é consumida em casa e apenas 10% 
em restaurantes. Praticamente todo a sapateira (95%) 
é consumida fresco, havendo muito pouca sapateira 
processada. O consumo tende a ser muito sazonal no período 
junho-dezembro e é largamente confinado ao oeste da 
França.

Os preços são baixos em comparação com muitos outros 
crustáceos com preço médio de revenda de 8,20 euros / kg 

e em declínio nos últimos anos; 80% da sapateira é vendida 
através de supermercados, estando ao mesmo nível de 
outros produtos do mar. As vendas de sapateira também 
diminuíram com apenas 10% das famílias que compram 
o produto, embora existam picos sazonais para comer 
caranguejo tradicional. No geral, o consumidor de sapateira 
é mais velho do que o consumidor médio francês e, muito 
surpreendentemente, vive no oeste da França.

O processamento de sapateira em França é limitado à sua 
cozedura; não há descasque e praticamente não há produção 
de produtos transformados à base de sapateira. Uma dúzia 
de empresas produzem pouco mais de 2.000 toneladas de 
sapateira cozida. Cerca de metade do seu abastecimento 
vem de França; o resto é importado (Irlanda, Reino Unido, 
Noruega), parcialmente pré-cozidos, embalados a vácuo e 
congelados. Este pré-tratamento, combinado com maiores 
volumes, com mais regularidade e a preços mais estáveis 
do que os disponíveis a nível local é uma vantagem para 
os processadores. Venda a retalho e disponibilidade 
de sapateira pode ser variável visto o produto não ser 
considerado um ponto estratégico de item de vendas.

O feedback dos consumidores confirmou a perceção de que 
o caranguejo vivo é melhor, seguido de perto pelo formato 
de totalmente cozido. O grande trunfo da sapateira é o 
seu sabor característico, o qual está intimamente ligado 
ao conceito de vivo e fresco. O lado negativo para este 
produto é as dificuldades associadas ao rendimento de carne 
imprevisível, a dificuldade em descascar e, se comprado vivo, 
cozinhar em casa. Para os retalhistas há o problema adicional 
de manter os produtos vivos e a perda de rentabilidade 
devido à mortalidade. Há alguma procura de  carne de 

Estudo de mercado do ACRUNET  – Paris 2013
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Garras de sapateira 
identificadas como 
ameaça à indústria da 
sapateira
As garras de sapateira têm sido identificadas como uma 
ameaça significativa para a indústria da sapateira, relatou 
a Seafish no seu relatório “Estudo de caso: os produtos de 
sapateira na perspetiva do consumidor”, o que constitui 
uma parte significativa do resultado do projeto ACRUNET. 
O relatório da Seafish é baseado numa análise da cobertura 
dos meios de comunicação francês e espanhol, de 01 de junho 
de 2009 a 30 de Setembro de 2014, e fornece um controlo 
completo de sapateira no Reino Unido. Surgiram uma série 
de tópicos pertinentes, incluindo colheita, criação e métodos 
de matança, contaminantes, embalagens com informações 
imprecisas ou mal interpretadas, estado do stock e a prática 
de arrancar as garras e voltar a pôr a sapateira aleijada no 
mar.

O número de artigos referentes ao assunto das garras 
está a aumentar; dos 40 artigos dos anos de referência, 
um terço apareceu nos primeiros nove meses de 2014. 
Embora o número de artigos seja relativamente baixo 
quando comparado com outras questões, os artigos são 
altamente focalizados com um foco específico e negativo 
relativamente às sapateiras. Este problema é largamente 
confinado à Irlanda e ao Reino Unido devido a serem 
produtor / países fornecedores.

Muitos daqueles que estão atualmente a arrancar garras de 
sapateira provavelmente vêem pouco mal nisso - no passado, 

sapateira, especialmente por restaurantes, mas este 
produto é deslocado para importações estrangeiras 
mais baratas.

A pesquisa aponta para futuras oportunidades para 
a saparteira no mercado francês. Enquanto que o 
caranguejo vivo é o formato mais confiável, é seguido 
de perto pelo caranguejo cozido e a adição de garras 
de caranguejo é um passo importante no sentido 
de desenvolver um produto mais conveniente. As 
recomendações incluem construir uma imagem da 
sapateira associada a festivais, relaxamento, festas 
de família, um alimento saudável e de origem local. Isto 
deve servir para  re-afirmar o conceito de um produto 
de consumo de luxo, que não é muito caro e re-aplicar 
imagens de alta qualidade com uma marca ou rótulo de 
qualidade. Se a qualidade, preço e posicionamento do 
produto estão ao mesmo nível dos consumidores-alvo o 
mercado de sapateira pode melhorar substancialmente.

Sapateira captura sem garras

era bastante aceitável - e muitos não estão verdadeiramente 
conscientes das leis que controlam o desembarque de garras. 
O regulamento da UE 850,98 declara que “Para as capturas 
de sapateiras efetuadas com nassas ou covos, um máximo 
de 1% em peso da captura total de sapateiras ou partes 
comestíveis dos mesmos mantidas a bordo durante qualquer 
campanha de pesca ou desembarcadas no termo de qualquer 
saída de pesca pode ser constituído por pinças separadas 
de sapateira “. A redação deste Regulamento torna mais 
difícil para as autoridades de controlo fazerem cumprir 
onde as garras de sapateira foram desembarcadas. Muitos 
pescadores de sapateira respeitáveis estão muito irritados 
com esta situação, pois em algumas áreas há uma elevada 
percentagem de sapateiras sem garras capturadas. 

Pelo menos 95 por cento destas sapateiras morrem, uma 
vez que não podem alimentar-se ou proteger-se ao longo do 
período necessário para regenerar duas garras funcionais. 
Além dos sérios danos que esta prática tem na reputação 
da indústria e consequente prejuízo financeiro, há uma série 
de outras consequências negativas. Um produto de má 
qualidade chega ao mercado, o que impacta com aqueles que 
estão a tentar fornecer o melhor produto possível. Há sérias 
implicações para a saúde, pois estas garras poderão estar 
em condições insalubres durante dias antes de chegar a uma 
unidade de transformação.

Há ameaças de uma potencial doença para a própria 
população de sapateiras, pois esta prática é conhecida por 
espakhar a infeção Haematodinium. O ACRUNET e a indústria 
têm trabalhado muito e com um custo financeiro significativo 
para envolver os pescadores de sapateira no Padrão Europeu 
de Sapateira. Retirar as garras às sapateiras constitui uma 
violação direta do Padrão e poderia enfraquecer o padrão 
para todos aqueles que tentam expandir o mercado. É 
totalmente aceite que a extração de garras é uma capa tanto 
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alguns dos problemas da sapateira, a qual pode sofrer 
de uma crise de identidade, como a avaliação sensorial 
dos produtos de sapateira, a qual foi desenvolvida pelos 
parceiros ACRUNET, IPMA e CETMAR, (relatório completo 
disponível em www.acrunet.eu). Os orçamentos de marketing 
são mal gastos se o consumidor não conseguir diferenciar 
sapateira de quaisquer outras espécies de caranguejo.

 As apresentações com uma maior inclinação científica 
foram muito interessantes e pareceram captar a atenção 
do público. A investigação sobre a biologia das espécies de 
crustáceos parece ser mais compreensível e relevante com 
a intervenção de biólogos. O aumento do uso de ferramentas 
genéticas foi bastante acentuado e indica um enorme 
potencial para o trabalho futuro em muitas áreas. A sapateira 
é conhecida por migrar a grandes distâncias, mas a extensão 
e a duração dessa migração ainda não foi plenamente 
explorada; algumas das novas técnicas de marcadores 
genéticos para a lagosta poderiam também ser aplicadas às 
espécies de caranguejos e iria ajudar a preencher lacunas nos 
dados, o que faz com que uma gestão eficaz seja tão difícil.

Este ano, o stand do ACRUNET na Conferência anual 
SAGB foi organizada pelo parceiro do ACRUNET Killybegs 
Fishermen’s Organisation (KFO). Alguns dos resultados 
mais relevantes do ACRUNET, tais como os materiais 
promocionais peculiares desenvolvidos por FranceAgriMer, 
estavam em exposição e geraram interesse significativo 
e comentários favoráveis. O ACRUNET continuará com 
aqueles do setor retalhista que estavam interessados nos 
materiais promocionais já que agora existe a possibilidade 
da FranceAgriMer imprimir uma remessa em Inglês para 
distribuição aos retalhistas do Reino Unido e da Irlanda.   

...seguido por uma “appearance” na Skipper EXPO 
Aberdeen, 29 e 30 de Maio 2015

Apesar das esperanças de ter 
um papel mais significativo no 
Skipper Expo, Aberdeen, no 
final de maio, o ACRUNET teve 
que admitir a derrota quanto 
às restrições financeiras.

No entanto, o dia foi salvo 
pelo parceiro da ACRUNET, 
Scottish Fishermen’s 
Federation (SFF),  que exibiu 
muito generosamente 
as nossas informações e 
material promocional no seu 
stand.

A série de exposições Skipper na Irlanda e no Reino Unido 
tem crescido em força nos últimos anos e tornaram-se 
pontos focais para a indústria de pesca de comunicação. 
Este ano a SFF foi um dos principais patrocinadores da Expo 
Aberdeen e pode pretender ser um importante interveniente  
na pesca de crustáceos escoceses. O desenvolvimento 

ACRUNET na SAGB 
Conferência Anual a 19 e 
20 de Maio, 2015 

A 

Shellfish Association da Bretanha (SAGB) é o parceiro 
mais importante no projeto ACRUNET, pois é o fórum 
para um espectro completo de pesca, transformação, 
comercialização, avaliação científica e desenvolvimento 
da indústria. A Conferência anual SAGB é um encontro 
de algumas das figuras mais conhecidas na indústria 
e os delegados podem ter a certeza de uma série de 
apresentações que irão informar, entreter e provocar 
debate. A recente Conferência Anual SAGB, realizada como 
de costume no icónico Fishmonger’s Hall não dececionou.

ACRUNET está sempre interessado em desenvolvimentos 
no campo dos crustáceos, como a fertilização cruzada de 
idéias, sobre o manuseio, transporte e desenvolvimento de 
mercados. A Palestra Drummond dada por Mike Mitchell, 
Técnico e Gerente da Young’s Seafood Limited, centrado 
nos desafios enfrentados pelo comércio de scampi – ou 
é lagostim?. Os parceiros do ACRUNET podem enfatizar 

para a captura de sapateiras pequenas e de pouca qualidade.

É vital identificar os responsáveis desta situação; é 
impossível eliminar esta prática se as razões pelas quais 
acontece não forem também abordadas. Uma série de 
estratégias, tais como regulamentos locais sobre onde e 
como a sapateira é tratada, educação para os pescadores 
apontando os perigos de retirar as garras em termos de 
reputação e danos de stock, reduzir a terceirização de um 
isco alternativo feito com búzios. Tudo isto irá contribuir 
para levar esta prática inaceitável ao fim.

Trevor Bartlett, The Blue Sea Food Company e Malcolm Morrison, Scottish 
Fishermen’s Federation visitaram o stand do ACRUNET na SAGB Conferência 
Anual no Fishmonger’s Hall, Maio 2015
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Resolução de Conflito – 
South Devon e Channel 
Shellfishermens’s 
Association mostra o 
caminho
Os marinheiros já não são os únicos a serem encontrados no 
mar; a competição por espaço agora inclui petróleo e gás, 
os parques eólicos, instalações de energia das marés e da 
aquicultura, bem como pescadores. Mas a competição mais 
séria pode realmente ocorrer entre os próprios pescadores 
relativamente aos diferentes métodos e equipamentos, 
os quais têm diferentes necessidades. Como resultado, o 
conflito de equipamentos tornou-se um problema sério em 
muitas áreas  e tem sido descrito recentemente como a 
maior dificuldade para os pescadores em algumas áreas.

O recente relatório de levantamento de frota  da Seafish 
resume a situação como “o conflito de equipamentos 
está a ter impacto no desempenho financeiro das suas 
empresas e em alguns casos até levou a atos de vandalismo 

Pesca por arrastão em South Devon e Crabbing Inshore Potting Agreement 
Trawling 2015 Gráfico ilustrando como as partes interessadas concordam em 
explorar o espaço disponível da melhor forma para todos os participantes.

em equipamentos. Os proprietários das traineiras na área 
estão preocupados com a expansão do setor estático e do 
crescente comprimento das frotas, que tornam grandes 
áreas do mar impossíveis que haja pesca para aqueles que 
utilizam equipamentos portáteis. Por outro lado, alguns  
pescadores acham que a perda de artes de arrasto pode-lhes 
custar milhares de libras a cada ano”. Na Escócia, existe agora 
uma Gear Conflict Taskforce para avaliar os mecanismos 
de gestão costeira e ajudar a indústria a reduzir as tensões 
causadas por disputas de equipamento. Este movimento foi 
bem recebido pela maioria dos pescadores que vêem nele 
uma oportunidade para evitar confrontos antes da fila ser 
maior.

O ACRUNETpretende melhorar a indústria de sapateira para 
os seus parceiros através de abordagens inovadoras para 
uma melhor qualidade, a educação do consumidor e gestão 
da pesca sustentável, mas, no seu papel como uma rede para 
a indústria de sapateira pode dar apoio e facilitar a resolução 
atempada de questões controversas. Em muitos casos, o 
conflito pode ser evitado se tais questões forem tratadas 
rapidamente. 

South Devon and Channel Shellfishermen’s Association 
(SDCFSA) em vigor desde 1968 e representado por vários 
dos seus membros no ACRUNET, tem sido proativo em 
prevenir conflitos através do seu envolvimento com o South 
Devon Inshore Potting Agreement (IPA), que é um dos mais 
antigos acordos de pesca do Reino Unido. O IPA abrange uma 
área de cerca de 450Km2 e é considerado como um exemplo 
bem sucedido de pescadores que trabalham em conjunto 
para minimizar conflitos entre os setores estáticos e móveis. 
Inicialmente começou como um acordo para proteger 
recipientes tradicionais de dragas de arrasto e redes de 
arrasto. Tornou-se lei no início de 1990, o que significa que 
o acordo foi apoiado por legislação. Foi posteriormente 
reconhecido que os benefícios do acordo se estenderam 
muito além do mandato da prevenção de conflitos original 
com a área de fornecimento de habitat adequada para a 
regeneração de outros crustáceos de importância comercial. 
Uma consequência imprevista e positiva do acordo original 
é a atribuição da Marine Conservation Society e Marine 
Stewardship Council Society  pelo reconhecimento de 
caranguejo capturado no IPA como uma operação de pesca e 
fonte sustentável de marisco de alta qualidade.

Como a tecnologia de pesca melhorou, alguns membros da 
SDCFSA foram mais longe até ao Canal Inglês, trazendo-os 
em contacto com os pescadores de equipamentos móveis 
de outros estados da UE. Seguindo a tradição de sucesso 
a associação costeira reuniu com os membros europeus 
homólogos na Mid-Channel Conference, onde discutiram 
acordos de acesso. Essas discussões, que estão no seu 
36º ano, resultaram em áreas de mar, sendo inteiramente 

de uma política escocesa para a pesca de caranguejo e 
lagosta tem sido liderada pela Federação, com políticas 
desenvolvidas por intermédio do Inshore Committee.  
Trabalha em conjunto com os pescadores ativos para formar 
grupos, tais como Scottish Fisheries Council Crab & Lobster 
Group. O ACRUNET gostaria de agradecer a Malcolm 
Morrison pela sua ajuda em trazer o ACRUNET à Expo 
Aberdeen.
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Legenda para Galeria de Fotos     
O percurso da sapateira desde a aterragem até produto de consumo é complexo e surpreendente às vezes!

dedicadas à pesca tradicional durante uma parte do ano, 
salvaguardando os meios de vida de ambos os oleiros e 
pescadores de equipamentos móveis por minimização 
de conflito. Tanto o IPA e a Mid-Channel Conference 

são apregoados como excelentes exemplos de como a 
cooperação entre as indústrias podem contribuir para a 
gestão da pesca bem sucedida.
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