
 

 

 

Designação do projeto | PROJETO SANAQUA - Saúde e Bem-Estar Animal das Populações Aquícolas 

Código do projeto | candidatura aprovada nº 16-02-05-FMP, PROGRAMA MAR 2020 - Eixo 2  Medida 

Saúde e Bem Estar Animal. 

 

Código do projeto |MAR-02-05-01-FEAMP-0004 

Objetivo principal| Caracterização zoosanitária das populações aquícolas de peixes e moluscos bivalves 

marinhos com interesse económico e classificação sanitária das zonas de produção bem como a 

implementação de medidas profiláticas e de controlo das condições sanitárias das populações, em estreita 

colaboração com os aquacultores. 

Região de intervenção | Todo o território nacional, continental, com práticas de aquacultura marinha. 

Entidade beneficiária | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

Data de aprovação | 15-11-2017 

Data de início | 01-07-2018 

Data de conclusão | 31-12-2021 

Custo total elegível | 297519,61€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEAMP – 223 139,71€ 

Apoio financeiro público nacional/regional |74 379,90€ 

 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
 

Ao promover o crescimento e melhorar a aquicultura marinha, aumentaremos o rendimento das economias locais, 

criando novos empregos, novas atividades a montante e a jusante dessa atividade.  

 

Um melhor conhecimento do estado de saúde das populações cultivadas, o diagnóstico precoce de patogénicos, a 

implementação de medidas profiláticas de controle e de tratamento, para evitar a expansão das doenças, 

contribuiremos para o crescimento da eficiência e sustentabilidade do setor.  

 

Além disso, a melhoria do estatuto sanitário e de bem-estar animal das populações de aquicultura promoverá a 

qualidade do produto final. Dada a experiência e o conhecimento adquiridos, a intervenção de diferentes entidades 

(produtores de aquicultura, associações, instituições públicas) será mais eficaz em situações de crise, como em surtos 

de doenças, tanto na aquicultura quanto em populações selvagens. 

 

 Ao promover treinamento específico na área de gestão sanitária de zoológicos, melhoraremos a qualificação de 

recursos humanos, que se refletirá na competitividade e empreendedorismo do setor da aquicultura. Este projeto 

promove a Política Comum das Pescas, que tem como um de seus principais objetivos a garantia de um suprimento de 

produtos da pesca e da aquicultura a preços razoáveis, evitando a produção excedente, em estrita conformidade com 

as regras comunitárias de saúde pública, saúde e bem-estar - proteção animal e ambiental. 

 

 

 

 



By promoting the growth and improving marine aquaculture we will increase the income of local economies, creating 

new jobs, new activities upstream and downstream of that activity. A better knowledge of the health status of the 

cultivated populations, the early diagnosis of pathogens, the implementation of control and prophylactic measures and 

treatment, to avoid the expansion of the diseases, we will contribute for the growth of efficiency of the sector. Also, the 

improvement of the hygiene and animal welfare status of aquaculture populations will promote the quality of the final 

product. 

Given the experience and knowledge gained, the intervention of different entities (aquaculture farmers, associations, 

public institutions) will be most effective in crisis situations, such as in diseases outbreaks, both in aquaculture or in wild 

populations. 

By promoting specific training in the area of zoo sanitary management we will improve the qualification of human 

resources, that will be reflected on the competitiveness and entrepreneurship of the aquaculture sector. 

This project promotes the Common Fisheries Policy, which has as one of its main objectives the guarantee of a 

reasonably priced supply of fishery and aquaculture products, avoiding surplus production, in strict compliance with 

Community rules on public health, health and welfare. -animal and environmental protection. 

 


