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ENQUADRAMENTO 
 
 
Este documento expressa a visão da Indústria Nacional de Conservas de Peixe no que 
respeita à identificação dos principais desafios que se colocam a este setor de forma a 
encontrar os projetos e ações que contribuam para a sustentabilidade, a indústria 4.0, 
inovação, internacionalização, competitividade e literacia desta fileira da Economia do 
Mar no prazo de 2030 alinhado com o facto de estar em preparação um novo ciclo de 
fundos comunitários para o período 20-30. 
 
 
 

Fomentar a Economia Azul Circular e Sustentável 
Apostar na garantia da Sustentabilidade e Segurança alimentar 

 
 
 
O desenvolvimento sustentável nas suas 3 componentes, sustentabilidade ambiental, 
económica e sociopolítica é um dos focos desta Indústria.  
 
Com a tecnologia atual, o planeta é insustentável independente dos ajustes que a 
Humanidade faça. O nosso estilo de vida só será sustentável se desenvolvermos as 
tecnologias necessárias para gerar e distribuir energia de forma mais limpa e renovável, 
novas tecnologias para controlo da poluição dos oceanos, novos produtos para 
alimentar a humanidade alinhados com a dieta planetária que aconselha a produzir um 
alimento saudável e seguro diminuindo a pegada ecológica, os resíduos e os 
desperdícios. Assim, estudos sistematizados do ciclo de vida de produto, desde a 
extração do mar da matéria prima, até à sua transformação, passando pelo consumo, 
reutilização e reciclagem do produto final, torna-se premente para conseguirmos uma 
maior ecoeficiência na nossa Indústria. 
 

Torna-se fundamental, desenvolver modelos de economia circular, focando-se na 

ecoeficiência e no aproveitamento de subprodutos e de desperdícios, com potencial de 

valorização na produção de novos produtos com aplicação aos setores alimentar, 

cosmética, insetos e saúde, entre outros. 
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A Ecoeficiência, que para além de ser um desafio imposto pelos vários compromissos 

assumidos pelo país, permitirá às empresas caminhar para uma economia cada vez 

menos intensiva em carbono e energia, e gerar riqueza, por via da adoção de práticas 

mais sustentáveis em toda a cadeia de valor, otimização dos processos de produção e, 

simultaneamente, indo ao encontro das tendências de consumo, cada vez mais 

orientadas para a procura de produtos que respeitem os princípios ambientais. 

 

Deste modo a Indústria de Conservas de Peixe quer reforçar múltiplas sinergias com a 

academia, e os centros de investigação científica numa abordagem de investigação 

aplicada com resultados práticos à vista, estimulando o desenvolvimento de novas áreas 

de ação.  

Tem necessidade de fortalecer a componente de internacionalização da ciência e 

tecnologia, através da participação em consórcios e redes de excelência internacionais. 

Consequentemente, melhorar a mitigação do conhecimento desses resultados para as 

empresas, de forma a criar produtos e a desenvolver novos processos produtivos que 

contribuam para aumentar o emprego e o valor acrescentado num contexto crescente 

de internacionalização.  

 

A criação de uma “base de dados” capaz de agregar todos os estudos científicos dos 

investigadores portugueses, seria uma ferramenta importante para quem procura de 

uma forma assertiva a sua linha de I&D. 

Por outro lado, esta fileira vê as questões relacionadas com as alterações climáticas 

muito importantes para a sua sustentabilidade económica e sociopolítica.  

Será necessário reforçar a investigação de avaliação da dinâmica das populações, que 

permita fomentar uma melhor gestão dos stocks de pesca, nomeadamente da Sardinha 

Portuguesa que é a principal matéria-prima nacional para o setor conserveiro com 

enorme impacto nos mercados internacionais; estudar os efeitos das alterações 

climáticas sobre os recursos pesqueiros e sua localização e qual o impacto na Política 

Comum da Pesca; construir cenários de evolução climática; estudos dos processos que 

ocorrem na interface oceano-atmosfera e da influência da alteração climática na 

produção de fito e zooplâncton; aumentar a produção em aquacultura como forma de 

ultrapassar limitações de quantidade de pescado para a indústria contribuindo assim 

para uma valorização sustentável e para a sustentabilidade dos oceanos; 
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   Incentivar a Reindustrialização e Capacidade Produtiva e Digitalizar o Oceano 
 

 

A revolução agrícola, a revolução industrial e a revolução das tecnologias de informação 

e comunicação, tornaram-se as principais causas para o impacto ambiental que a 

humanidade tem no planeta. 

Todas estas alterações puseram e põem em causa a sustentabilidade de todo o planeta. 

Desenvolver mais e melhor tecnologia, com menor impacto ambiental, não é só a 

melhor opção para o futuro da humanidade. É a única opção! 
 

Na indústria 4.0 que é integrada, virtual, inteligente e descentralizada, é de maior 

importância, aprofundar a digitalização e a cibersegurança nos processos produtivos 

nos equipamentos e, na recolha e tratamento de dados, nos processos administrativos 

e de gestão, quer nas conserveiras, quer em organismos da Administração Pública 

relacionados com o setor. Esta integração nos processos produtivos e de gestão, 

condiciona positivamente os níveis de produtividade e de competitividade das 

empresas, ajudando no percurso para a indústria 4.0.  

 

Torna-se fundamental que a indústria assente os seus modelos de negócio em bases 

sólidas e duradouras, consistentes com um modelo de economia altamente 

concorrencial, apoiadas em aumentos da eficiência operacional. A batalha pela 

competitividade das empresas estará dependente de muitos fatores, mas é 

essencialmente rentabilizando os recursos e capacidades e melhorando a sua 

performance de gestão, a todos os níveis, que conseguirão afirmar-se como mais 

concorrenciais, aumentar a sua produtividade, gerar emprego e distribuir mais riqueza 

no futuro.  

Tal desígnio poderá ser alcançado, através da adoção de metodologias e ferramentas 

de gestão da produtividade, que possam ser aplicadas pelas empresas para melhorar a 

sua competitividade.  

 

A especialização inteligente requer a criação de condições de financiamento que 

favoreça o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, atraindo iniciativa 

externa e promovendo o investimento nacional. 
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  Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano 
 

 

A melhoria da eficiência e da capacitação de pessoas e organizações é fundamental 

para um upgrade contínuo no desempenho e crescimento de uma empresa. Torna-se 

assim importante promover a produção de competências profissionais necessárias 

para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento e os desafios que se colocam à 

Economia do Mar, nomeadamente na área comercial, análise de mercados, marketing, 

etc. 

 

Por outro lado, é nosso desígnio, a divulgação do património cultural imaterial de uma 

das mais queridas indústrias portuguesas (indústria secular), em Portugal e no 

estrangeiro, como forma de valorização e internacionalização da excelência do 

produto e a arte de trabalhar o pescado. 

 

A Indústria de Conservas em Portugal nasceu por volta de 1850, num país com uma 

grande costa marítima, e uma tradição ancestral de pesca com uma qualidade 

inigualável de peixe, nomeadamente pela reduzida presença de parasitas e 

contaminantes. O conceito de melhor peixe do mundo está assumido e deveria ser uma 

campanha contínua.  

 

Vemos com bons olhos ações que promovam a literacia nacional tanto em contexto 

escolar, com a inclusão nos conteúdos educativos de todas as fases de ensino, bem 

como no âmbito internacional com a criação de locus digitais vivos e sem muros, onde 

as histórias dos artefactos, das pessoas e das empresas são dinamicamente (co)criadas, 

(re)usadas e enriquecidas. De lembrar que um dos nossos associados é detentor de um 

acervo sobre a indústria conserveira nacional único a nível nacional e de grande valor 

nacional e internacional. 
 

Portanto, a Indústria de Conservas de Peixe Portuguesa, sabe claramente o rumo a 

tomar na próxima década. Sabemos, no entanto, que sozinhos não atingiremos os 

nossos objetivos. Temos que estar todos alinhados – investigadores, fileira do pescado,  

médicos, nutricionistas, etc, e temos que ter uma boa governança política e 

coordenação interministerial, para: 

 

- criar condições para atrair investimento, nacional e internacional; monitorizar e 

promover a competitividade e internacionalização da Economia do Mar;  

- promover a melhor utilização dos fundos comunitários, numa lógica de 

complementaridade multifundos e mobilização do interesse das instituições de 

financiamento privado para a Economia do Mar;  
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- diminuir a burocracia associada aos instrumentos financeiros que mobilizam fundos 

comunitários e prazos de reembolso demasiado extensos;  

- posicionar os produtos da fileira em mercados de maior valor acrescentado, 

diferenciando-os pelas suas características de genuinidade e de qualidade;  

- desenvolver mecanismos de suavização fiscal na importação de pescado, 

possibilitando aquisição de matéria-prima em condições idênticas às praticadas pela 

concorrência internacional;  

- articular com as Organização de Produtores as matérias relacionadas com a pesca e 

abastecimento da Indústria;  

- otimização da capacidade disponível e racionalização dos custos portuários, 

permitindo a redução da fatura portuária e lembrando que os portos de Leixões, Lisboa 

e Sines fazem parte da rede principal europeia de Portos no corredor Atlântico, o que 

permite explorar o seu papel de infraestrutura preponderante nas relações comerciais;  

 

 

   CONCLUSÃO 
 

 

A indústria das conservas de peixe tem evidenciado uma grande resiliência e 

capacidade de se adaptar às diferentes circunstâncias nunca deixando de abastecer os 

pontos de venda nacionais e internacionais, sendo atualmente um setor que segue as 

principais tendências tecnológicas e de consumo, modernizando-se, qualificando os 

recursos humanos e propiciando o aumento global da dimensão do mercado, sendo 

um dos setores com maior vocação exportadora do país.  

Assim, acredita-se que, mesmo em face de um contexto macroeconómico desfavorável, 

estas empresas poderão continuar a perfilar a curva de crescimento que tem 

caracterizado os últimos anos.  

 

Até 2030 esperamos ter um produto alimentar Global sustentável em todas as suas 

vertentes, para pessoas saudáveis e para o Planeta. 
 

O Presidente 

(José Maria Freitas) 
 

 

 

 

Conservas de Pescado Atividades compreendidas:  

•CAE (10203) - Conservação de produtos da pesca e da aquacultura em azeite e outros óleos vegetais e outros 

molhos  

• CAE (10204) – Salga, secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca e aquacultura  


