
21/01/13 barlavento - Jornal de Informação Regional do Algarve

www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=47324 1/2

Ver Fotos »elisabete rodrigues 

Ria Formosa em Cacela

 Procurar   denota conteúdo de acesso restrito Favorito      Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2013 

Home

Política

Economia

Regional

Desporto

Cultura

Educação

Gramofone

Todas as secções »

Imobiliário

Venda e Arrendamento

de Imóveis Precisa de

Casa? Não compre sem

nos consultar!

Emprego

Oferece-se PART TIME -

RENDIMENTO EXTRA!!!

Manutenção Geral

Orçamentos Grátis

Manutenção geral da sua

casa 

Mais classif icados »

Como fazer um anúncio

classif icado »

Bloco de Notas

Agenda Cultural Algarve

Bloco de Notas

Cinemas

Próximos eventos »

Farmácias

Tabela de marés

«Aveleda Experience» e

outros jantares de

degustação, no Grill do

Hotel le Meridien Penina

(c fotos)

Mais restaurantes »

Criminalidade

Política

Pessoas

ESCREVIVENDO

União Europeia

Todos os temas »

Economia

Certificação internacional da amêijoa boa da Ria
Formosa já começou

Um selo de qualidade reconhecido
mundialmente e uma marca e imagem
comum estão a ser preparadas para a
amêijoa boa da Ria Formosa, no âmbito do
projeto «Forward», uma iniciativa do Polis da
Ria Formosa.

A certificação internacional deste bivalve está já
em marcha e poder-se-á estender a todo o
marisco produzido nesta zona lagunar.

A certificação do marisco trará vantagem aos
produtores, acrescentando valor ao seu produto,
mas também virá beneficiar o consumidor, que,
ao comprar a amêijoa com o selo de qualidade,
tem uma garantia, que passa pelo sabor,
tamanho e frescura. 

Segundo o coordenador do «Forward» João Gomes Ferreira, este é um
processo que «está a começar». 

A primeira reunião da Comissão de Acompanhamento do projeto, cujo
objetivo principal é ordenar a Ria Formosa, com forte enfoque na produção de
marisco, decorreu há duas semanas em Olhão. 

Nela, «foi apresentada uma relação de boas práticas e a possibilidade de
certificar a amêijoa, do ponto de vista de toda a prática de produção».

Até este momento, os responsáveis pelo projeto têm «colaborado de muito
perto com a cooperativa Formosa», uma associação de produtores de Olhão
com muito trabalho de casa já feito no que à certificação diz respeito. A
parceria tem várias vertentes, «incluindo em termos de estudos de campo e
outros». 

A aceitação dos produtores tem sido, de resto, a melhor, até porque a
certificação do marisco é uma velha aspiração dos que retiram o seu
sustento da Ria Formosa. 

Como ilustrou ao «barlavento» o presidente da Formosa Manuel Augusto da
Paz, «tudo o que venha no sentido da certificação é bom». «Queremos vender
qualidade e não quantidade», disse. 

Também Américo Custódio, presidente da Vivmar-Associação de Viveiristas e
Mariscadores da Ria Formosa, com sede em Faro, enaltece a medida, vendo-
a como uma arma «que chega numa boa altura». 

«A nossa amêijoa terá mais valor e mais impacto no mercado, que está a ser
invadido, cada vez mais, por espécies que vêm de fora», mas cuja qualidade
não será a mesma do marisco que é produzido na Ria Formosa, acredita. 

«A partir do momento em que a certificação for uma realidade, o seu produto
tem mais valor acrescentado em termos internacionais, dado que cada vez
mais a aceitação é ditada pelo consumidor, que olha para critérios múltiplos
sobre a forma como os organismos foram produzidos, denominação de
origem, entre outras», resumiu, por seu lado, João Gomes Ferreira.

Depois de conseguida a certificação, o passo seguinte deverá ser a criação
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Depois de conseguida a certificação, o passo seguinte deverá ser a criação
de uma marca e imagem comum da amêijoa boa da Ria Formosa. 

«Estou a caminho do Seafood Summit em Vancouver (Canadá), onde espero
poder discutir estas possibilidades de viva voz com os interlocutores
internacionais relevantes», revelou o coordenador do projeto.

Para que seja possível certificar estes bivalves, bem como qualquer produto
vindo da Ria Formosa, são muitos os fatores a ter em conta, incluindo os
ambientais, como por exemplo a qualidade da água. 

«As associações têm tentado mexer nisto da certificação, mas são muitos os
requisitos. Sendo esta iniciativa tutelada pela ARH, que tem
responsabilidades na matéria, é um bom sinal», acrescentou Américo
Custódio.

9 de Fevereiro de 2011 | 09:53

hugo rodrigues

Notícias Relacionadas

Formosa não esperou pelo Polis para certificar marisco
9 de Fevereiro de 2011 | 09:52

Projeto Forward vai promover a certificação do marisco da Ria
Formosa
27 de Janeiro de 2011 | 14:07

Polis quer ordenar aquacultura na Ria Formosa
10 de Maio de 2010 | 14:30

Sociedade Polis lança programa de estudos para disciplinar
atividades na Ria Formosa
27 de Abril de 2010 | 15:27
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Sociedade Polis lança programa de estudos para
disciplinar atividades na Ria Formosa

A Sociedade Polis Ria Formosa vai lançar um
programa de estudos que abrange toda a área
do parque natural com o objetivo de
disciplinar as atividades económicas na ria e
estudar o seu impacto naquele sistema
lagunar.

Sob a sigla inglesa FORWARD, cujas iniciais se
traduzem em português por plano de gestão da
qualidade da água, aquacultura e recursos da
Ria Formosa, o projeto é apresentado quinta

feira na Expomar, em Olhão.

A 7ª edição da Expomar, feira de actividades náuticas onde estarão
representadas inúmeras empresas e instituições ligadas ao sector, arranca
quarta feira em Olhão, prolongando-se até domingo.

Durante a Expomar será ainda apresentado um Veículo de Operação Remota
(ROV), equipamento subaquático para observação remota do fundo do mar e
estruturas submarinas, que permite operar em águas contaminadas e muito
profundas.

Em nota de imprensa divulgada hoje, lê-se que o projeto FORWARD visa,
entre outras atribuições, definir a capacidade de carga da ria para
aquacultura, contribuindo para o ordenamento das actividades económicas
da ria.

Conjugando estudos de campo, experiências de laboratório e modelos
matemáticos, o plano de estudos será executado por uma equipa do Instituto
de Investigação das Pescas e do Mar e deverá prolongar-se por dois anos.

A nota divulgada por fonte do programa Polis Ria Formosa diz ainda que o
plano permitirá identificar as possibilidades de reconversão e modernização
de algumas actividades económicas.

A ideia é identificar as necessidades de formação de ativos para as boas
práticas ambientais e contribuir para o planeamento da pesca e apanha
lúdica naquele espaço lagunar, acrescenta.

"Os contributos da bacia hidrográfica, qualidade da água da Ria Formosa e a
produção de espécies em aquacultura serão objeto de modelação
matemática apoiada em medições, ensaios em viveiros e dados de satélite",
sublinha.

Os efeitos da agricultura e dos efluentes, as trocas de água com o mar, a

produção de amêijoas e até de sal serão alguns dos fatores cujo impacto na
ria será estudado com maior profundidade.

"Estes estudos contribuirão para a melhoria das condições de funcionamento
da Ria Formosa, compatibilizando a conservação dos valores naturais e o
exercício das actividades económicas", conclui.

27 de Abril de 2010 | 15:27
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Ria Formosa terá praias «de marca»
6 de Abril de 2010 | 09:22

Primeira obra do Polis Ria Formosa fica pronta em Maio em
Cabanas de Tavira
25 de Março de 2010 | 12:40

Valentina Calixto: Famílias afetadas por demolições na Ria
Formosa serão realojadas
12 de Fevereiro de 2010 | 14:59

Prazo para entregar comprovativo de primeira habitação na Ria
Formosa será dilatado
2 de Fevereiro de 2010 | 18:18

Ria Formosa vai encolher e ilhas migram para terra com
tempestades sucessivas
24 de Janeiro de 2010 | 19:08

Levantamento que identificará casas a demolir na Ria Formosa
estará pronto em Setembro
23 de Janeiro de 2010 | 09:18

Bloco de Esquerda quer saber como o Polis da Ria Formosa
ajudará a economia
3 de Dezembro de 2009 | 10:09

Edição nº 1841

Todas as edições »

«Marcas» do Tornado no

Algarve

Desfile_VP_Algarve Noivos

Mundialito futebol feminino 2012

Todas as galerias »

O Sporting voltou às vitórias. Acha

que chegará aos lugares de

acesso à Europa?

SIM

NÃO

TALVEZ

O PIOR JÁ PASSOU

Ver resultados »

Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento é hoje uma referência no Algarve. Sempre no caminho da

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre

política, desporto, economia, cultura, ambiente, educação e muito mais. Agora, com uma edição

online, inteiramente grátis para os assinantes da edição impressa. 30 anos de Algarve num só

jornal.

A ssin e o ba rla v en t o

por apenas 30 € anuais

Contacte o barlavento  |  Publicidade  |  Nós  |  Ficha Técnica  |  Assine o barlavento  |  New sletter  |  Política de Privacidade

© Mediregião - Edição e Distribuição de Publicações, Lda

w ebsite e-solutions

http://www.barlavento.pt/redir.php?id=2101
http://www.barlavento.pt/redir.php?id=122
http://www.barlavento.pt/redir.php?id=2103
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=40896
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=40723
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=39745
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=39485
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=39261
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=39248
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=38111
http://www.barlavento.pt/index.php/edicao?edid=426
http://www.barlavento.pt/index.php/edicao
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41503#
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41503#
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41503#
http://www.barlavento.pt/index.php/galeria
http://www.barlavento.pt/index.php/inquerito
http://www.barlavento.pt/index.php/registo
http://www.barlavento.pt/index.php/contacto
http://www.barlavento.pt/index.php/publicidade
http://www.barlavento.pt/index.php/nos
http://www.barlavento.pt/index.php/ficha_tecnica
http://www.barlavento.pt/index.php/registo
http://www.barlavento.pt/index.php/subscricao
http://www.barlavento.pt/index.php/privacidade
http://www.barlavento.pt/
http://www.e-solutions.pt/


21/01/13 barlavento - Jornal de Informação Regional do Algarve

www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41702 1/3

Ver Fotos »elisabete rodrigues 

Mariscador na Ria Formosa

 Procurar   denota conteúdo de acesso restrito Favorito      Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2013 

Home

Política

Economia

Regional

Desporto

Cultura

Educação

Gramofone

Todas as secções »

Imobiliário

Venda e Arrendamento

de Imóveis Precisa de

Casa? Não compre sem

nos consultar!

Emprego

Oferece-se PART TIME -

RENDIMENTO EXTRA!!!

Manutenção Geral

Orçamentos Grátis

Manutenção geral da sua

casa 

Mais classif icados »

Como fazer um anúncio

classif icado »

Bloco de Notas

Agenda Cultural Algarve

Bloco de Notas

Cinemas

Próximos eventos »

Farmácias

Tabela de marés

«Aveleda Experience» e

outros jantares de

degustação, no Grill do

Hotel le Meridien Penina

(c fotos)

Mais restaurantes »

Criminalidade

Política

Pessoas

ESCREVIVENDO

União Europeia

Todos os temas »

Economia

Polis quer ordenar aquacultura na Ria Formosa

Perceber exatamente o que a Ria Formosa
aguenta no que à aquacultura e produção de
marisco diz respeito e criar modelos
informáticos que ajudem os produtores a tirar
o maior partido possível das suas
explorações, sem atentar contra a
sustentabilidade do sistema, é o objetivo
principal de um projeto encomendado pela
Polis Ria Formosa.

TEMAS: Pesca

O projeto foi apresentado na passada semana na feira Expomar, em Olhão,
que decorreu entre 29 de Abril e 2 de Maio.

A apresentação do projeto Forward (Framework for Ria Formosa Water
Quality, Aquaculture and Resource Development), que esteve a cargo do seu
coordenador João Gomes Ferreira, atraiu um público diversificado, onde não
faltaram os profissionais que vivem da ria. 

Uma situação positiva, pois como confessou ao «barlavento» o coordenador
deste projeto, «quanto mais os produtores se envolverem nesta fase, melhor
será».

Apesar de ter o objetivo de ordenar e disciplinar as atividades económicas da
Ria Formosa, o que poderá implicar alguns limites e até a reconversão de
explorações, nomeadamente viveiros, este trabalho pode ser fundamental
para a sustentabilidade da produção que aqui se faz. 

Ao sobrecarregar a Ria Formosa, todos perdem, já que a mortandade
aumenta e não se consegue tirar o máximo proveito.

Assim, o primeiro passo que está a ser dado pela equipa de investigadores
que está a elaborar este projeto é perceber qual é a capacidade de carga do
sistema lagunar algarvio. 

«O que foi feito até agora está muito aos pedaços, não há uma visão global
do sistema», explicou João Gomes Ferreira. 

O grupo de investigadores, associado ao Instituto do Mar, traz na bagagem
muito trabalho feito nesta área, um pouco por todo o mundo. 

O investigador, bem como alguns dos membros da sua equipa, já fizeram
trabalhos semelhantes em zonas tão distintas do planeta como a Irlanda, os
Estados Unidos da América e a China. 

«Queremos pegar nesse conhecimento e fazer ainda melhor aqui na Ria

Formosa», garantiu.

Embora entenda que a tentação dos viveiristas seja plantar mais para obter
mais produção, esta visão tende para uma situação de rotura, já que «o
excesso pode ser prejudicial». 

Por um lado, há que ter em conta a quantidade de alimento existente na Ria
Formosa, bem como a quantidade de oxigénio presente, que, num sistema
lagunar, «é finita» devido a uma menor circulação de água. 

Caso se coloque em determinada zona da Ria mais semente do que esta
comporta, os bivalves «crescem menos e demoram mais tempo a crescer»,

E-mail

Senha

 

Recuperar senha

Ainda não se registou?

Subscreva a nossa new sletter e

receba as notícias na sua caixa de

correio.

Ainda não subscreveu?

Edição nº 1841

http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41702#
mailto:elisabete@barlavento.online.pt
http://www.barlavento.pt/redir.php?id=2391
http://www.barlavento.pt/
http://www.barlavento.pt/redir.php?id=2797
http://www.barlavento.pt/index.php/registo
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41702#
http://www.barlavento.pt/
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=1
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=2
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=3
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=4
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=5
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=6
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=7
http://www.barlavento.pt/index.php/seccoes
http://www.barlavento.pt/index.php/classificado?id=174
http://www.barlavento.pt/index.php/classificado?id=173
http://www.barlavento.pt/index.php/classificado?id=119
http://www.barlavento.pt/index.php/classificado
http://www.barlavento.pt/index.php/fazer_classificado
http://www.barlavento.pt/index.php/evento?id=760
http://www.barlavento.pt/index.php/evento?id=759
http://www.barlavento.pt/index.php/evento
http://www.barlavento.pt/index.php/farmacias
http://www.barlavento.pt/upload/mares/tabela_mares.pdf
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50692
http://www.barlavento.pt/index.php/noticias_tipo?tnid=14
http://www.barlavento.pt/index.php/tema?id=63
http://www.barlavento.pt/index.php/tema?id=62
http://www.barlavento.pt/index.php/tema?id=61
http://www.barlavento.pt/index.php/tema?id=60
http://www.barlavento.pt/index.php/tema?id=59
http://www.barlavento.pt/index.php/tema
http://www.barlavento.pt/index.php/tema?id=35
http://www.barlavento.pt/index.php/recuperar
http://www.barlavento.pt/index.php/registo
http://www.barlavento.pt/index.php/subscricao
http://www.barlavento.pt/index.php/edicao?edid=426
http://www.barlavento.pt/index.php/edicao?edid=426


21/01/13 barlavento - Jornal de Informação Regional do Algarve

www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=41702 2/3

comporta, os bivalves «crescem menos e demoram mais tempo a crescer»,
podendo mesmo acontecer «situações de mortandade extrema». 

«Mesmo do ponto de vista financeiro, colocar mais semente não quer dizer
que o lucro aumente. A tonelagem bruta de produção é uma coisa, outra é a
relação entre o que lá colocamos e o que tiramos de lá», acrescentou.

Uma coisa é certa, para João Ferreira: «não é pela quantidade que os países
europeus conseguem competir» no mercado internacional.

Daí que este estudo também contemple questões como o «branding»
(criação de uma marca e uma imagem própria) e certificação de qualidade
para a produção, que são mais valias na hora de escoar o produto,
permitindo obter um maior lucro.

Do trabalho que está a ser efetuado, resultarão ferramentas informáticas que
serão disponibilizadas aos produtores, através das associações que os
representam. 

«Isto passará sempre pelas associações de produtores. Falei com algumas
pessoas do lado da produção no final da minha apresentação e vi abertura
da parte deles», garantiu.

10 de Maio de 2010 | 14:30

hugo rodrigues
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online, inteiramente grátis para os assinantes da edição impressa. 30 anos de Algarve num só
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