
 

1/4 
Rua de São Paulo, 3; 9760-540 Praia da Vitória; Açores - Portugal 

NIF: 515 729 230; E-mail: info@ccrup.eu; Telf: (00351) 295 543 099; 

CC RUP  
Conselho Consultivo para as Regiões UltraPeriféricas 
Conselho Consultivo para Regiões Ultra-Periféricas 
Conselho Consultivo para as Regiões Mais Externas 

 
Exma. Sra. Secretária de Estado das Pescas                                                                                     

Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, nº 1  

1495-165 Algés 

Portugal 

 
 

Sua Referência                  Sua Comunicação                                 N/Referência                                Data   
                                    CC RUP – 07/2020 - PT                      26-11-2020 

     

Assunto: Conhecimento das Recomendações do Conselho Consultivo para as Regiões 

Ultraperiféricas (CC RUP) à Comissão Europeia relativa à necessidades de manter o 

apoio ao sector aquicola das Regiões Ultraperiféricas. 

 

Cara Dra. Teresa Coelho, 

 

O setor aquícola das Regiões Ultraperiféricas (RUPs) registam níveis de 

desenvolvimento diferentes, condicionados em especial pelo afastamento e pela distância 

que as separam da Europa continental, que afetam as suas possibilidades de 

aprovisionamento, bem como pela dimensão reduzida dos seus territórios, das suas 

populações, dos mercados e das possibilidades de comercialização dos seus produtos. 

Face às referidas dificuldades, os setores dos diferentes territórios adotaram estratégias 

distintas. 

 

As RUP partilham as seguintes dificuldades, no que respeita ao desenvolvimento 

do seu setor aquícola: 

1. Tratam-se de pequenos territórios, cujos mercados internos são diminutos e 

limitados pelo consumo local, em consequência da procura da população residente, do 

seu poder de compra e do fluxo turístico. 

2. Estão afastados do mercado continental europeu (para os mais próximos, 1500 

km: Açores, Madeira e Canárias, a mais de 9000 km para as RUP francesas mais 

longínquas). 
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3. Este afastamento dos fornecedores, nomeadamente no que respeita aos 

alimentos e equipamentos, faz aumentar os custos. 

4. As pequenas incubadoras não conseguem ter algum tipo de rendibilidade, 

mesmo no que respeita às grandes zonas produtoras como as Ilhas Canárias com uma 

produção de 8000 Ton/ano.  

5. Os seus custos de produção elevados afetam significativamente a sua 

competitividade. 

6. Todos estes fatores dão origem à perda de confiança por parte dos investidores. 

 

No entanto, as RUP apresentam possibilidades reais de desenvolvimento da 

aquacultura, se o seguinte for considerado: 

1. A disponibilidade de vastas zonas marinhas. 

2. As suas necessidades de diversificar as suas economias. 

3. Os seus défices comerciais em produtos alimentares. 

4. As expectativas do turismo relativamente aos produtos com uma forte 

identidade regional. 

Todos estes pontos sublinham o grande desafio que constitui o desenvolvimento 

da aquacultura e que deve ser considerada como uma das chaves da Economia Azul. Na 

realidade, o setor oferece possibilidades reais de contribuição para o desenvolvimento 

económico, segurança alimentar e criação de empregos. 

 

Incidência no aprovisionamento de alevins:  

Os envios de alevins vivos, a partir de incubadoras do continente europeu, são 

limitados em consequência da distância e do tempo do transporte. O peso da água 

transportada aumenta com a distância e, rapidamente se torna num fator de aumento 

insuportável dos custos. Em termos técnicos, chega a ser impossível para os territórios 

mais afastados. Por outro lado, as espécies produzidas por estas incubadoras nem sempre 

estão presentes nas RUP e a sua introdução está sujeita a restrições. Face a esta situação, 

as RUP têm de dispor da sua própria incubadora, no seu território. 

Porém, basicamente os custos de produção são constituídos por custos fixos. 

Assim, o custo de produção de um alevim depende diretamente dos volumes produzidos. 

No que respeita as empresas de menor dimensão das RUP, o custo unitário é alto e tem 

um enorme impacto no custo de produção final do pescado. 
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É conveniente incentivar a partilha dos referidos custos se isso for possível, à 

escala das bacias marítimas.  

Face a todos estes constrangimentos, a maioria das empresas aquícolas das RUP 

é constituída por pequenos operadores, que têm de encontrar formas de atrair novos 

investidores, com vista a dinamizar o setor e garantir o seu desenvolvimento. 

 

Recomendações para o futuro da aquacultura das RUP: 

O potencial de desenvolvimento da aquacultura das RUP continua a ser 

significativo, face aos seus recursos: espaços marítimos e/ou terrestres disponíveis, águas 

de excelente qualidade, temperaturas favoráveis à obtenção de bons desempenhos de 

crescimento e à redução dos ciclos de produção. Os setores aquícolas das RUP devem ter 

a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da aquacultura europeia. Além 

disso, constituem uma questão estratégica a levar em conta, em termos de redução da 

dependência alimentar dos territórios, para melhorar o bem-estar das populações locais.  

Em síntese, a aquacultura das RUP deve garantir e reforçar a sua sustentabilidade 

económica e ambiental, para a satisfação dos consumidores. 

 

O Conselho Consultivo para as Regiões Ultraperiféricas pretende assim alertar 

para os seguintes aspetos, em particular, no âmbito das discussões em curso sobre o 

próximo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e Aquacultura 

(FEAMPA): 

1) Para o setor da aquacultura das RUPs, continua a ser absolutamente 

fundamental a manutenção dos mecanismos de compensação dos custos suplementares 

decorrentes do afastamento à Europa continental, em matéria de produção, transformação 

e comercialização de produtos aquícolas. Com as referidas compensações, os produtores 

podem continuar a ser competitivos nos seus mercados locais e/ou no mercado europeu. 

2) A manutenção das ajudas ao investimento produtivo em aquacultura e à 

transformação dos produtos (medidas 48 e 69 do atual FEAMP) condicionará as 

possibilidades de desenvolvimento nas RUP, em especial porque os setores ainda não 

atingiram um limiar de produção importante e são constituídos por operadores de pequena 

dimensão, com capacidade de investimento reduzida e com poucas ou nenhumas 

possibilidades de obtenção de financiamento bancário. Se este apoio terminasse, o 

desenvolvimento seria igualmente cessado, facto que constituiria uma profunda 
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