
Criando espaço para aquicultura
http://www.aquaspace-h2020.eu



Contéudo da Apresentação

• Aspetos sobre aquicultura

• Concurso de vídeo AquaSpace.



Aquicultura – Definição

Aquicultura - é a criação de organismos aquáticos, 
tais como, peixes, moluscos, crustáceos e plantas 
aquáticas.

Piscicultura AlgiculturaMitilicultura



Aquicultura - Regime

• Aquicultura Intensiva 

– Ex. Cultivo de trutas, salmão 

• Aquicultura Semi-intensiva

– Ex. Tanques em terra, dourada e robalo

• Aquicultura Extensiva

– Ex. Viveiros de amêijoa, ostras



• População mundial a crescer (7 600 milhões)

• Aumento da procura de produtos do mar,

• Produção das pescas estável (sobre-exploração 
dos recursos pesqueiros)

Porquê a aquicultura?

Sabiam que:

• Portugal é o 3° consumidor mundial de peixe 
(56kg/ano per capita)  

• 1 ° Islândia; 2 ° Japão



Aquicultura - Função

SOFIA 2014  - FAO

• Essencialmente para consumo humano

• Repovoamento de espécies 

• Aquariofilia (ornamental)

• Extração de compostos químicos (cosmética, 
farmacêutica, biocombustíveis,etc…)

• Mitigação ambiental (eutrofização, créditos de 
nutrientes)



Aquicultura em Portugal
anos 70 – Mugilídeos (Taínhas) - Salinicultura

anos 80 - Trutas (Norte) e amêijoas 

anos 90 – Robalo e dourada

+ recente – Pregado e Linguado...Choco...Polvo…..

Produção de 10 791t com um valor de 50,3M euros

Emprega 2572 pessoas, 18% mulheres, só 5 empresas 
têm mais de 10 trabalhadores



Tipos de aquicultura em Portugal



Principais espécies produzidas em 
Portugal



A aquicultura no Algarve

Fonte: www.eaquicultura.pt



A aquicultura no Algarve

Algarve contribuiu com 
45% da produção do 
país.

Amêijoa da Ria 
Formosa.

Ostra, Mexilhão, 
Dourada, Robalo…



Aquicultura mar aberto “longline”

Vista lateral da estrutura



Aquicultura mar aberto “longline”
Semente mexilhão
(captura /compra)

Encordoar mexilhão Desdobra mexilhão

Recolha mexilhão Triagem mexilhão Venda mexilhão



Rotulagem dos produtos de 
aquicultura

Estejam atentos à informação no rótulo dos 
produtos nos supermercados.

País de origem.

Espécies (nome científico).

Método de produção.

Consultem: Guia de Bolso sobre rotulagem dos produtos da aquicultura



Concurso de Vídeo AquaSpace

18|09|2017  a  29|10|2017

Consulta o regulamento no site: http://www.aquaspace-h2020.eu

Prazos de entrega do vídeo

A divulgação do vídeo

15|11|2017 (Twitter , Facebook do projecto AquaSpace H2020)

“Da aquicultura para o meu prato”

1º Prémio 300€ para os estudantes + 150€ para a Escola
2º Prémio 150€ para os estudantes + 100€ para a Escola
3º Prémio 90€ para os estudantes + 50€ para a Escola

Prémios para os vencedores

http://www.aquaspace-h2020.eu/


Participantes
•alunos das escolas secundárias do Algarve;
•equipas com máximo de três alunos;
•cada equipa terá de ser obrigatoriamente supervisionada por um professor
da respetiva escola;
• o professor pode supervisionar várias equipas dentro da mesma escola
secundária;
•os alunos só podem fazer parte de uma equipa.

Concurso de Vídeo AquaSpace-Regras

Inscrição da equipa e escola
Deves inscrever-te neste site antes de submeter o vídeo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfle2vEVSeU8w2jaGL8vU1aSOr
b8o0RlevjQLIj1GKqz6F3kA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfle2vEVSeU8w2jaGL8vU1aSOrb8o0RlevjQLIj1GKqz6F3kA/viewform?usp=sf_link


Duração e formato do vídeo

• Duração: Os vídeos deverão ter a duração máxima de 3 minutos, incluído 
os títulos e os agradecimentos. Os vídeos que ultrapassarem essa duração 
não serão considerados.

• Língua: O vídeo deve ser feito em língua portuguesa.

• Formato: Os formatos de vídeo aceites são: MPEG4, MOV e AVI e com 
tamanho máximo de 50Mb.

Concurso de Vídeo AquaSpace-Regras

Submissão do vídeo

Deverá ser enviada para Bruno Fragoso ou Sónia Cristina
(emails: fragoso.b@gmail.com ou cristina.scv@gmail.com) através do
endereço www.wetransfer.com até 29 de Outubro de 2017.

mailto:fragoso.b@gmail.com
mailto:cristina.scv@gmail.com
http://www.wetransfer.com/


Concurso de Vídeo AquaSpace-Avaliação

• Adequação do vídeo ao tema do concurso;

• Se está encontra reflectida no vídeo a investigação feita para executá-lo;

• A relevância e o impacto da mensagem;

• A qualidade da produção;

• Criatividade e originalidade do vídeo.

Como é que o vídeo vai ser avaliado?



Concurso de Vídeo AquaSpace-Ideias

História da 
Aquicultura

Os mitos 
Aquicultura

Fatos e 
números

De onde vêm o 
peixe e marisco 
que como

Entrevista com 
um aquicultor

Comparação 
entre dos 
Países

A jornada de 
um peixe de 
viveiro

Produtos de 
Aquicultura no 
supermercado



Concurso de Vídeo AquaSpace-Exemplos e links

Links úteis para a tua pesquisa: 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
•Aquicultura: http://www.fao.org/aquaculture/en/
•Portugal: http://www.fao.org/fishery/facp/PRT/en

Comissão Europeia
•https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture
. https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/pt/farmed-eu

AquaSpace Project
•http://www.aquaspace-h2020.eu/

Portugal
•https://eaquicultura.pt/aquicultura-em-portugal/
•https://www.dgrm.mm.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm

Concurso de Vídeo 
AquaSpace na Irlanda 

– Podes ver quais foram os 
vídeos vencedores neste site:

http://www.aquaspace-
h2020.eu/?page_id=12821

http://www.fao.org/aquaculture/en/
http://www.fao.org/fishery/facp/PRT/en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture
https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/pt/farmed-eu
http://www.aquaspace-h2020.eu/
https://eaquicultura.pt/aquicultura-em-portugal/
https://www.dgrm.mm.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm
http://www.aquaspace-h2020.eu/?page_id=12821


Contactos

• John Icely | john.icely@gmail.com

• Bruno Fragoso |fragoso.b@gmail.com

• Sónia Cristina |cristina.scv@gmail.com

Aquicultura em mar aberto  de mexilhões Finisterra – Ao largo de Sagres 
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Participa Já!!!


