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O projeto ACRUNET visita Edimburgo 
- onde tudo começou
A Federação Escocesa de Pescadores acolheu a 11 e 12 de 
Março a última reunião do projeto ACRUNET em Edimburgo, 
onde o presidente Alan Coghill deu as boas vindas aos 
parceiros, incluindo pescadores, cientistas, agências de 
desenvolvimento, indústria e outras organizações de 
comércio de Inglaterra, França, Irlanda, Portugal, Escócia e 
Espanha. Foi relembrada a situação muito diferente em que 
se encontrava a indústria da sapateira quando esta iniciativa 
transnacional teve início em setembro de 2008, através do  
convite do Grupo Escocês das Lagostas e Sapateiras aos 
seus colegas pescadores na Grã-Bretanha e Irlanda para 
discutirem a difícil situação económica em que se encontrava 
a indústria nessa altura. Essa importante reunião realizou-se 
em Edimburgo. Em 2014, a situação pode ter melhorado, mas 
a necessidade do projeto ACRUNET não diminuiu e prossegue 
com o objetivo geral em melhorar a viabilidade económica da 
indústria da sapateira.
O projeto ACRUNET foi criado para satisfazer os três 

principais objetivos da original rede transnacional  referida 
por Alan Coghill no seu discurso de abertura:
•	 Melhorar a qualidade da sapateira
•	 Desenvolver opções para a gestão da pesca de sapateira,   
 garantindo que todos os países produtores se encontrem   
 no mesmo patamar
•	 Valorizar o mercado, através do aumento do consumo
O projeto ACRUNET abrange uma série de Atividades 
concebidas para analisar e promover estes objetivos. 
Todas as Atividades foram revistas pelos participantes 
constatando-se que algumas tinham progredido mais 
do que outras, conforme esperado e que, em alguns 
casos, o progresso esteve dependente da conclusão de 
outros trabalhos antes de se poder prosseguir. Embora 
os resultados gerais tenham sido satisfatórios, foram 
identificadas algumas áreas que exigem uma abordagem 
mais centralizada e foram assim tomadas decisões para 
acelerar os desenvolvimentos nessas áreas, através da 
criação de grupos de trabalho com metas bem definidas e 
prazos apertados.

Os parceiros do projeto ACRUNET reúnem-se para a sua 6.ª reunião em Corstorphine Holiday Inn, Edimburgo 
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Melhorar a resiliência e 
sustentabilidade
Um dos principais focos do projeto tem sido a análise 
contínua da cadeia de comercialização da sapateira, desde 
a captura até ao consumidor, de modo a sua resiliência e 
sustentabilidade e, consequentemente, auxiliar em futuras 
campanhas de marketing e promoção (Atividade 5). Nos 
últimos anos, a indústria da sapateira passou da simples 
comercialização de sapateira viva, pasteurizada ou congelada 
para uma vasta gama de produtos com elevada qualidade 
e formatos de apresentação sofisticados, disponíveis em 
todos os países englobados neste projeto. Os parceiros 
da indústria gostariam de aprofundar o conhecimento de 
“novos” países através de estudos de mercado, onde até à 
data não existe tradição no consumo de sapateira. 

Produto de qualidade capturado de 
forma responsável
O projeto ACRUNET avançou enormenente no sentido de 
atingir um dos seus principais objetivos através da realizaçãp 
da reunião transnacional entre pescadores franceses e do 
sul de Inglaterra, realizada a 18 de Fevereiro em Portsmouth. 
Desde o início do projeto que um dos principais objetivos 
consiste no desenvolvimento de uma norma europeia para 
o sector da sapateira, visto ser essencial, tanto para os 
pescadores como para os retalhistas, a criação de uma 
plataforma comum de entendimento, independentemente 
do local onde a sapateira é capturada. Esta norma permitirá 
assegurar que a sapateira que se encontra na peixaria foi 
capturada e manuseada de modo a  chegar aos consumidores 
em perfeitas condições (Atividade 4).  
O desafio consistiu em estabelecer uma abordagem comum 
entre os países produtores de sapateira, nomeadamente a 
Irlanda, França e Reino Unido. Não existia nenhum modelo 
inicial, sendo assim a primeira vez que tal parceria foi 
concebida, criando diversos problemas que necessitam 
algum pensamento inovador e cooperação entre todas as 
partes envolvidas. A norma transnacional desenvolvida é 
baseada nas normas nacionais existentes para pescado, na 
Irlanda é a Norma de Pesca Responsável do Bord Iascaigh 
Mhara (BIM RSS), em França é a Norma do Pescador 
Responsável da FranceAgrimer, e no Reino Unido é o 

Esquema de Pesca Responsável do Seafish (RFS). Foi ainda 
desenvolvido um anexo específico para a sapateira que 
irá representar uma oportunidade para os pescadores de 
sapateira obterem a acreditação.
Quando a Atividade 4 foi abordada na reunião de parceiros 
em Edimburgo, tinham já sido identificadas as embarcações 
a incluir nas auditorias-piloto, estava já disponível a versão 
final do anexo específico para a sapateira acordado entre 
os parceiros industriais dos diferentes países, e  as versões 
preliminares dos guias práticos para a qualidade e utilização 
da sapateira . Os parceiros foram convidados a escolher a 
versão mais adequada para os guias, que têm como principal 
objetivo auxiliar os pescadores e retalhistas na seleção e 
triagem da sapateira seguindo critérios muito específicos. 
Um dos principais objetivos deste projeto centra-se no 
desenvolvimento de uma norma europeia para a sapateira 
visando o reconhecimento global e assegurando  que 
os consumidores usufruam de produtos com qualidade 
consistente, capturados de forma sustentável a partir 
de pesca amiga do ambiente. A atividade 4 recorreu à 
certificação ISO 65 para atingir os seus objetivos e está 
no caminho certo para alcançar os objetivos previstos no 
projeto até Outono de 2014.

Gestão e política a nível nacional, 
regional e Europeu
Com exceção da França, a gestão da pesca de sapateira a 
nível nacional tem suscitado grandes problemas para quem 
gere o recurso e para a indústria. A França tem uma estrutura 
regional e tradicional baseada em licenças de pesca que 
funciona bem no país, mas que não pode ser adotada de um 
modo similar na Irlanda ou Reino Unido. O delicado equilíbrio 
entre oferta e a procura, e o respetivo retorno financeiro para 
os pescadores encontram-se totalmente dependentes do 
controlo do nível da pesca. Assim, os pescadores acreditam 
que quaisquer alterações nas práticas de pesca, em 
particular resultantes de uma subida dos preços, exigiriam 
um nível de confiança para que o setor não fosse inundado 
com a transferência do esforço de pesca de sapateira entre 
embarcações. 
Atualmente, não é conhecida.a dimensão desta ameaça  

Pescadores do sul da Inglaterra e da França reúnem-se em Portsmouth, Fevereiro de 2014 
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Em Edimburgo, os pescadores solicitaram que 
a Atividade 3 se foque na avaliação do esforço 
latente antes de prosseguir com medidas de gestão 
adicionais, como limites facultativos de armadilhas, 
certificação MSC, etc. Foi criado um grupo de 
trabalho, de modo a alavancar esta tarefa, que se irá 
reunir para discutir ações futuras após, quando todas 
as regiões concluírem a avaliação.

Educação do consumidor e 
marketing
Um conjunto inovador de materiais promocionais foi 
desenvolvido (Atividade 7). Esta campanha tem sido 
liderada pela FranceAgrimer, que como seria de esperar 
possui um elevado conhecimento do mercado francês 
e da imagem que capta mais a atenção do consumidor 
mais jovem. Estes materiais estarão disponíveis em 
todos os idiomas dos países parceiros, e serão publicados 
durante os meses de verão. O formato peculiar e fora do 
comum deverá promover o interesse e as vendas junto do 
segmento de compradores mais jovens, que muitas vezes 
optam por comida mais requintada, sofisticada e exótica 
do que a população mais velha.. 

ACRUNET aderiu ao projeto da rede 
MARNET
MARNET – Rede de Regiões Marítimas do Atlântico – é um 
projeto europeu de cooperação transnacional envolvendo 
oito parceiros de cinco Estados-Membros do Espaço 
Atlântico. O objetivo deste projeto consiste na criação 
de uma rede Europeia socio-económica da zona marinha 
Atlântica. Esta rede irá desenvolver uma metodologia para 
elaborar e compilar dados socio-económicos comparáveis 
nas regiões Atlânticas, bem como utilizar esses dados para 
apoiar o desenvolvimento de iniciativas socio-económicas 
em todo o Espaço Atlântico. O projeto MARNET é financiado 
pela União Europeia, através do Programa de Cooperação 
Transnacional do Espaço Atlântico 2007-2013, tal como 
acontece com o ACRUNET.
Os objetivos do projeto MARNET são: 

•	 Avaliar a utilidade económica do meio ambiente marinho
•	 Aumentar a competitividade económica da periferiado  

Atlântico, através de informações socio-económicas 
fiáveis e reprodutíveis vitais para políticas de 
desenvolvimento (incluindo económico) nos diversos 
sectores marinhos

•	 Estabelecer as bases para a partilha de infraestruturas   

 de investigação para a área socio-económica marinha   
  em Regiões Atlânticas, particularmente entre instituições   
 científicas e autoridades regionais públicas
•	  Criar um atlas de indicadores socio-económicos marinhos 

para o Espaço Atlântico
•	  Atuar como plataforma para colaboração em futuras 

iniciativas relacionadas com a investigação marinha.
Os resultados do projeto Marnet foram apresentados na 
conferência Fórum do Mar, a 28 de Maio de 2014, num evento 
transnacional organizado pelo CIIMAR, Porto, Portugal. O 
atlas dos indicadores socio-económicos marinhos do Espaço 
Atlântico foram divulgados neste evento, revelando ser 
uma importante ferramenta para todos aqueles que tentam 
realizar trabalhos com estes dados. Pode aceder-se ao atlas 
em http://marnet.locationcentre.co.uk/.   

Práticas e produtos inovadores
Esta componente da Atividade 6 tem sido bastante diversificada, 
incluindo temas como a análise dos produtos e apresentações 
disponíveis nos diferentes países, em particular nos países 
consumidores, como Espanha e Portugal. Investigou igualmente 
a utilização e vias para o aproveitamento de resíduos dos 
exoesqueletos da sapateira e subprodutos resultantes do 
processamento com a apresentação de alguns resultados 
interessantes.
Contudo, o transporte de sapateira viva continua a ser um tema 
muito importante para o projeto ACRUNET, o que levou à criação de 
um grupo de trabalho específico para incidir nos diversos aspetos 
deste setor. Este grupo de trabalho é composto por parceiros do 
projeto ACRUNET com muitos anos de experiência científica na 
área, assistidos por operadores que transportam sapateira viva 
para a Europa e mercados asiáticos. 
No início de Abril, realizou-se a reunião inicial do grupo de trabalho 
em Gatwick para aprovar um plano de trabalho, e assegurar a 
apresentação de alguns resultados na próxima reunião de parceiros.

O Secretário de Estado Português do Mar elogia o projeto MARNET
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Financiamento do Espaço Atlântico 
– Futuro
O projeto ACRUNET foi financiado pelo Programa 
Transnacional do Espaço Atlântico (INTERREG IVb) que 
entretanto terminou. Desta forma, as futuras versões do 
projeto ACRUNET e projetos similares terão de estar ao 
corrente dos novos programas disponíveis programas 
que substituam o INTERREG IVb. Os Estados-Membros 
participantes realizaram recentemente seminários 
informativos sobre o processo de consulta que se encontra 
aberto até ao final de Junho de 2014.  
A página do Espaço Atlântico (http://atlanticarea.ccdr-n.
pt/presentation/2014-2020) fornece todas as ligações 
às informações gerais do novo programa proposto, bem 
como  as ligações para aceder ao processo de consulta:

Espaço Atlântico 2014-2020
O novo Programa Transnacional do Espaço Atlântico 
encontra-se em fase de preparação. O futuro do programa 
e a política de coesão têm vindo a ser discutidos e 
preparados, nomeadamente no âmbito da Estratégia 
Europeia 2020, de modo a assegurar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.
O Programa Espaço Atlântico 2007-2013 perspetiva agora 
o seu futuro para o período de 2014-2020. Neste sentido, 
foi criado um grupo de trabalho específico, composto 

por representantes de todos os Estados-Membros que 
participam no atual Programa, e que se encontra a delinear 
o novo Programa Operacional (PO).
A versão provisória do sumário do novo PO foi publicado 
para consulta pública. Esta consulta é dirigida a todas 
as partes interessadas e potenciais beneficiários. O 
objetivo do grupo de trabalho é verificar a relevância das 
escolhas efetuadas em relação à estratégia definida 
para o Programa, aos Eixos Prioritários e aos Objetivos 
Específicos selecionados, para responderem aos desafios 
e necessidades identificados no Espaço Atlântico.”
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Áreas de Cooperação Transnacional 2014 – 2020 (verde)
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Album fotográfico do projeto ACRUNET
René-Pierre Chever, Comissão das Pescas da região Finistère (Bretanha, França), passou algum tempo no mar 
a bordo da embarcação Kalou Mad. Seguem-se algumas fotos dos momentos passados a bordo que ele nos 
trouxe. Trata-se apenas de uma pequena amostra, podendo visualizar-se mais fotos na página do projeto  
www.acrunet.eu.  Muito obrigado René-Pierre!


