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ACRUNET (Rede de utilizadores dos 
recursos de caranguejo do Atlântico) 
Reunião final de parceiros em 
Roscoff, Bretanha 
EEm 2008 a indústria de sapateira, que tem vindo a expandir-
se de forma constante nos anos anteriores, começou a 
viver sérios problemas financeiros devido à combinação 
de excesso de oferta, baixa procura e aumento de custos. 
A indústria juntou-se para, em primeiro lugar, identificar 
as causas exatas dos problemas e em segundo chegar a 
soluções. A partir dessas primeiras iniciativas surgiu o 
projeto ACRUNET, apoiado pelo Programa Transnacional 
do Espaço Atlântico, com financiamento de 65% para 
um orçamento total de €2.25 milhões. Foi projetado para 
resolver problemas muito específicos enfrentados pela 
indústria naquela época. Programado para ser executado 
durante 36 meses, o ACRUNET juntou-se para a sua reunião 

final de parceiros em Roscoff, 
Bretanha, nos dias 16 e 17 de 
junho.

Este foi o cenário perfeito 
para o evento, pois Roscoff 
é a “capital do caranguejo” 
para esta indústria, o que 
foi muito evidente tendo em 
conta o nível de valorização 
local, incluindo uma receção 
do Presidente na Câmara 
Municipal e uma conferência 

de imprensa. O encontro foi organizado pelo Comité Regional 
das Pescas de Finistère, Bretanha, o qual representa 
uma grande percentagem dos pescadores de caranguejo 
franceses. No seu discurso de abertura, M. Yannick Calvez, 
presidente da Comissão de Crustáceo da organização-mãe 
Comité Nacional Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CNPMEM) saudou os delegados em Roscoff e agradeceu a 

M. Jacques Pessoa, diretor  da 
organização Beganton, pelo 
seu apoio. Ele enfatizou  o 
valor da rede ACRUNET para a 
indústria de sapateira, dizendo 
que era essencial mantê-la 
e fortalecê-la no futuro. M. 
Calvez sentiu a presença 
de muitos pescadores de 
caranguejo na reunião, o 
que foi um testemunho  
importante e ofereceu uma 
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Ian Lawler, BIM , Chefe de Fila de ACRUNET graças prefeito de Roscoff, M. Joseph 
Seite , para a recepção cívica e hospitalidade que ACRUNET
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excelente oportunidade para construir confiança e 
entendimento entre aqueles que estão no final do ciclo 
da pesca na indústria de sapateira.

A maioria das tarefas ACRUNET fixadas no início 
do projeto em Julho de 2012 já foram concluídas e 
os resultados, relatórios e materiais promocionais 
estarão disponíveis através de uma variedade de meios 
de comunicação nas próximas semanas. O trabalho 
ACRUNET foi dividido num número de atividades que 
incluíram uma análise em profundidade da indústria, 

desde a captura até ao consumidor. Esta análise revelou-se 
muito interessante e tem produzido uma visão geral que 
capta a complexidade e as interações das inúmeras formas 
em que o caranguejo castanho vai da panela à mesa. Os 
relatórios foram estruturados para fornecer informações 
aos processadores, exportadores de caranguejo vivo 
e promotores de mercado; esta análise será muito 
valiosa para aqueles indivíduos e empresas que tentam 
implementar planos de negócios ao longo de um período de 
tempo possível.

Um dos principais entraves para a sapateira tem sido o 
problema logístico de transporte de caranguejo vivo desde 
o desembarque até ao consumidor. Implica inevitavelmente 
transportar grandes quantidades de água do mar para 
manter o caranguejo vivo e em boas condições. No âmbito 

Visão geral do sistema de caranguejo marrom das águas europeias aos principais 
mercados

Sistema de nebulização instalado no caminhão e que está sendo usado no aberto 
na Roscoff demonstração usando o equipamento muito caro e em prontamente 
disponível

Sistema vivier transporte automóvel tradicional para caranguejo vivo
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potenciador de solo através 
do processo de compostagem. 
Este processo não só satisfaz 
os critérios ambientais mais 
rigorosos, como também poderia 
ser uma linha de produção 
rentável adicional para muitos 
processadores.

 Um dos destaques da reunião de 
Roscoff foi o lançamento do “Guia 
do caranguejo castanho europeu”, 
que foi impresso em Inglês, 
Francês, Espanhol e Português. É 

acompanhado por um curto vídeo feito recentemente em 
Donegal, que ilustra a realidade a bordo para os pescadores, 
especialmente os recém-chegados, para o trabalho crucial 
da seleção e classificação de caranguejo no mar. Desde 
o lançamento da norma Europeia de sapateira que quase 
quarenta embarcações foram auditadas e certificadas como 
tendo chegado a este nível. Estão incluídas embarcações da 
Irlanda, Escócia, Inglaterra e França e variam em tamanho 
entre 7-24 metros. Este é o primeiro passo no sentido de 
assegurar  aos consumidores de sapateira certificada, o que 
indica uma alta expectativa de um produto de qualidade 
superior que irá satisfazer os gostos mais exigentes. Irá 
incentivar os consumidores a comprar caranguejo castanho 
com mais frequência, eles serão recompensados com 
marisco fresco apetitoso capturado a partir de águas 
cristalinas de uma forma ambientalmente aceitável.

Graças a Jacques Person, da empresa Beganton, que 
generosamente cedeu as suas instalações de caranguejo, 
os parceiros puderam ter uma verdadeira experiência de 
“pôr as mãos na massa” ao usar o Guia Europeu de Sapateira 
com amostras de caranguejo, as quais foram fornecidas para 
ilustrar algumas das características destacadas no guia. 
Ao mesmo tempo, o sistema de nebulização trazido pelo 
parceiro Universidade de Hull foi posto em ação, mantendo 
o caranguejo utilizado para a demonstração hidratado e vivo. 
Nesta fase do processo houve uma considerável cobertura 
pela imprensa local e de indústria, incluindo a Brittany 
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da sua atividade “tecnologias e práticas inovadoras”, o  
ACRUNET reviu outras opções e testou uma nova versão 
do sistema de nebulização, utilizando equipamento muito 
caro e rapidamente disponível. Operadores individuais 
irão querer adaptar este sistema para as suas próprias 
necessidades, mas os primeiros resultados indicam uma 
redução muito substancial na quantidade de água necessária 
para garantir um transporte satisfatório ao longo de viagens 
de  48 a 72 horas.

Uma pesquisa de reação aos vários formatos de embalagem 
foi realizada pelos parceiros espanhóis e portugueses 
(CETMAR e IPMA). Este é um feedback extremamente 
importante para os processadores na Irlanda e no Reino 
Unido, onde esses produtos são produzidos. As avaliações 
de embalagem destacam as diferenças culturais que um 

produto de caranguejo processado pode encontrar quando 
colocado no mercado noutros países europeus e também 
identificou algumas falhas graves na embalagem, tais 
como informações pobres sobre o produto, o que pode 
afetar negativamente as vendas em particular quando o 
consumidor não está familiarizado com tais produtos.

Como gerir os resíduos de caranguejo castanho tem sido um 
problema para os que trabalham na área de processamento 
e parece tornar-se mais caro, com uma carga administrativa 
maior no futuro. Os parceiros do ACRUNET, CETMAR e 
IPMA, em conjunto com uma empresa de compostagem 
comercial em Espanha e a Universidade de Vigo, têm 
investigado e testado uma remessa de resíduos de sapateira 
do Reino Unido, em que foi produzido adubo agrícola e 

Uma vasta gama de formatos de produto foram avaliadas

Compostagem e potenciador do solo produtos potencialmente adequados para o 
uso hortícola e agrícola
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Ilustração do Guia Crab

ACRUNET caranguejo classificação na facilidade Beganton usando o novo Guia 
Europeia Crab Brown e do sistema de nebulização
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TV, tendo escrito extensivamente nas suas respetivas 
publicações.

Os parceiros ACRUNET discutiram a questão em curso 
da disparidade de medidas de gestão das pescas entre 
França por um lado e Irlanda e Reino Unido por outro. 
Mais uma vez a abordagem muito diferente de gestão das 
pescas entre a França e os outros dois países produtores 
era evidente. Nos últimos anos, tanto no Reino Unido e 
na República da Irlanda fizeram alguns progressos na 
introdução de medidas de gestão nesta área, mas ainda há 
muito a ser feito. Um aspeto mais positivo, os pescadores 
irlandeses e britânicos, que tinham repetidamente 
destacado a questão do esforço latente, ou a capacidade 
latente, salientando que este foi um dos únicos grandes 
obstáculos para a gestão de crustáceos, finalmente tinham 
esse problema quantificado. Esta informação poderia ser 
crucial nas futuras negociações em matéria de gestão 
viável, sustentável e economicamente viável da pesca de 
sapateira.

Os parceiros ficaram desapontados, pois não houve 
mais progresso nesta área. O presidente do comité de 
pesca local de Finistère, Bretanha (CDPMEM 29), M. 
Jean-Jacques Tanguy, pediu à Irlanda e ao Reino Unido 
para continuar a trabalhar no sentido de gerir as pescas 
de caranguejo e usar órgãos competentes, tais como os 
conselhos consultivos para avançar neste área. Todos 
os parceiros estão cientes de que um regime de gestão 
mais adequado é essencial para o futuro sustentável das 
unidades populacionais e a viabilidade económica do 
sector.

O projeto ACRUNET termina oficialmente no dia 30 de 
junho, mas os parceiros continuarão a empenhar-se nas 
questões importantes e irão manter a rede que se revelou 
tão importante para todas as partes interessadas.

Parceiros ACRUNET nas sessões de reunião

As discussões finais

Roscoff Harbour
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