
DESAFIOS 
A distribuição da sapateira abrange todo o Espaço 
Atlântico. Embora o setor da captura esteja concentrado 
principalmente no Reino Unido, Irlanda e França, a França 
e a Espanha desempenham um papel importante na 
distribuição e comercialização de sapateira desembarcada. 
As atividades de processamento e de comercialização 
encontram-se em toda a região deste Espaço. 
Existe uma grande abundância de sapateira e uma frota 
que está equipada para apanhar e desembarcar este 
crustáceo destinado a compradores e processadores que 
abastecem predominantemente o mercado europeu. Os 
desembarques de sapateira do Reino Unido (56%), Irlanda 
(15%) e França (13%) representam cerca de 85% do total 
a nível europeu, com um valor estimado em cerca de 65 
milhões de euros no primeiro ponto de venda. Os países 
do Espaço Atlântico valorizam a sapateira através do 
transporte, armazenamento e processamento, mas, em 
comparação com peixe e marisco de qualidade similar 
da pesca artesanal, o mercado está subexplorado e, por 
vezes, registam-se excessos de oferta com consequente 
redução de preços na primeira venda. Nos últimos anos, 
esses fatores têm sido agravados pelo aumento do 
custo do combustível, maior regulamentação, problemas 
de qualidade, importações mais baratas de produtos 
substitutos similares e uma grande crise financeira nos 
mercados europeus tradicionais.
Estes desafios são transnacionais e têm de ser tratados  
de forma transnacional.

OBJETIVOS
Baseando-se na rede transnacional informal que cresceu 
entre representantes da indústria, comércio e organismos 
públicos nos últimos anos, os parceiros da ACRUNET 
visam resolver os problemas com que se depara a 
indústria da sapateira, com os seguintes objetivos: 

•  Constituir uma rede transnacional da indústria para 
enfrentar os desafios

•   Desenvolver a cooperação entre indústria e instituições 
de investigação para melhorar e informar a gestão do 
recurso

•  Desenvolver uma norma europeia credenciada sobre 
a sapateira para assegurar uma pesca responsável, a 
rastreabilidade e a qualidade dos produtos.

•  Aumentar a viabilidade económica de todo o setor 
através da análise da cadeia de produção da sapateira

•  Reforçar a competitividade através da introdução de 
práticas e produtos inovadores

•  Aumentar a presença no mercado e a visibilidade da 
sapateira junto dos consumidores através de marketing 
e de informação 
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•   Uma rede dinâmica que reúna o Reino Unido, 
Irlanda, França, Espanha e Portugal num fórum de 
comunicação eficaz e regular que permita gerar 
confiança e abertura para lidar com os desafios 
setoriais com uma abordagem baseada em soluções.

•   Participação significativa dos países envolvidos na 
gestão transnacional deste recurso. 

•   Uma norma de qualidade europeia relativa à sapateira 
com uma abordagem responsável para a exploração 
de um recurso sustentável apoiada por avaliações 
científicas, credenciada de acordo com ISO 9000 e 
ISO 65. 

•   Uma análise económica do escoamento para o 
mercado que irá resultar num modelo através do qual 
as medidas para aumentar a competitividade possam 
ser identificadas e a sua eficácia avaliada de forma 
permanente.  

•   Novos formatos de produtos e transporte mais barato 
com base no uso inovador de derivados da sapateira 
de qualidade superior mediante investigação dos 
mercados e dos hábitos de consumo 

•   Aumento da venda de derivados da sapateira, melhorando 
a procura de formatos tradicionais de produtos e atraindo 
novos consumidores através da promoção, informação e 
disponibilização de novos produtos.

RESULTADOS

PARCEIROS

O plano de trabalho do projeto compreende seis 
atividades:
•  O desenvolvimento de uma rede de cooperação 

transnacional da fileira da sapateira através da 
criação de mecanismos para a resolução de 
conflitos transnacionais e identificação de questões 
pertinentes para o sector.  

•  O desenvolvimento de cooperação eficaz entre 
indústria e instituições de investigação sobre a 
gestão do recurso sapateira.

•  O desenvolvimento de uma norma de 
qualidade europeia ISO 65 credenciada tendo 
em consideração a experiência de todos os 
intervenientes na cadeia de valor e das instituições 
de investigação e dos guias de boas práticas 
existentes de modo a permitir a certificação das 
embarcações de pesca da sapateira.  

•  A caracterização, análise e modelação da indústria 
europeia da sapateira com base na informação 
recolhida em estudos de mercado e junto do sector 
produtivo. 

•  A introdução de tecnologias e práticas inovadoras 
na indústria da sapateira que permitam reduzir 
os custos e aumentar o valor acrescentado ao 
nível do transporte, armazenagem, embalagem e 
aproveitamento de subprodutos. 

•  A informação do consumidor e marketing da 
sapateira através de sessões de demonstração 
e degustação e ainda publicação de folhetos de 
divulgação e promoção desta espécie.


