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 A seaExpert, enquanto empresa consultora na área das pescas, tem desenvolvido um 

trabalho pioneiro e inovador no desenvolvimento e implementação do sector de produção 

aquícola nos Açores. 
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Portfolio seaExpert 
Projectos e Consultadoria em Aquicultura 

Projectos 

1 Avaliação do Potencial da RAA para 

a Aquicultura 

1.1 Participantes 
1.1.1 Entidade financiadora 

Projecto financiado pelo Programa Empreende Jovem – DLR 

nº27/2006/A Medida 2, alínea a) no nº 1 do art.18º. 

1.1.2 Empresa promotora 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

1.1.3 Estagiários 

• Emanuel Duarte da Silva 

• Rui Miguel Guedes da Rosa 

1.1.4 Orientação 

Ana Isabel Neto (Professora Auxiliar com Agregação) 

1.2 Orçamento e Duração  
Janeiro a Junho de 2007 

1.3 Objectivos 
• Identificação de espécies nativas com potencial aquícola; 

• Análise das respectivas técnicas de cultivo; 

• Identificação de potenciais locais em terra e no Mar para a 

actividade; 

• Identificação e descrição dos sistemas de cultivo que mais 

se adaptam à realidade regional; 

• Identificação e descrição dos possíveis impactos 

ambientais inerentes aos sistemas e tecnologias de cultivo; 

• Caracterização do mercado europeu e Açoriano; 

• Enquadramento jurídico da actividade e principais 

procedimentos de licenciamento; 

• Encontrar uma ideia de negócio compatível com os 

interesses regionais e que permitisse à seaExpert, Lda. investir a 

curto / médio prazo com um risco calculado. 

Aquicultura nos 

Açores – uma 

análise 

económica e 

biológica da 

viabilidade de 

produção 

pesqueira em 

Aquicultura nos 

Açores  

   

Projecto 

comparticipado ao 

abrigo do programa 

Empreende Jovem, 

representou o arranque 

dos trabalhos e do 

investimento da 

empresa neste sector.  

A empresa sente-se 

pioneira na Região, 

tendo de lidar com 

diversos 

constrangimentos 

inesperados. É o 

arranque da 

aquicultura nos Açores. 
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2 Projecto Experimental de Produção de 

cracas (Megabalanus Azoricus) em 

Aquicultura (PEPCA) 

 

2.1 Participantes 
2.1.1 Entidade financiadora 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM). Verbas inscritas 

no capítulo 40, programa 11 – Modernização das Infra-Estruturas e 

da Actividade da Pesca, projecto 11.1 – Inspecção e Gestão, C.E – 

05.01.03. – Subsídios – Empresas privadas. 

2.1.2 Entidade beneficiária 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

2.1.3 Parceiro Científico 

Centro do IMAR da Universidade dos Açores. Teve o papel de 

acompanhar, monitorizar, recolher dados e garantir a boa execução 

do projecto em termos de procedimentos experimentais. 

 

2.2 Orçamento e Duração  

36,801.17€ // (Total PEPCA: 39,847.10€) 

5 de Dezembro de 2007 a 30 de Setembro de 2008 

 

2.3 Objectivos 
• Demonstrar a viabilidade técnica e económica da exploração 

de M. azoricus no tipo de estrutura de fixação proposta; 

• Influência dos conspecíficos na fixação e desenvolvimento de 

M. azoricus; 

• Influência da textura da superfície do dispositivo na fixação 

dos cipris de M. azoricus. 

 

PEPCA I 

   

Este projecto 

representou o arranque 

das experiências em 

Aquicultura nos 

Açores, com o estudo 

da viabilidade técnica e 

económica da 

exploração de M. 

azoricus através da 

concepção, construção e 

consequente 

monitorização de uma 

Estrutura Artificial para 

fixação e crescimento 

de cracas, colocada no 

meio natural.  

Projeto com particular 

impacto na Região e 

com alguma 

visibilidade a nível 

internacional, tendo 

sido o destaque nas 

páginas centrais da 

revista “Seafood 

International”, na 

edição de Setembro de 

2008. 
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3 Avaliação do Potencial dos ouriços-do-

-Mar Sphaerechinus granularis e 

Paracentrotus lividus para o 

desenvolvimento do Sector Aquícola 

Regional 

 

3.1 Participantes 
3.1.1 Entidade financiadora 

Projecto financiado pelo Programa Empreende Jovem – DLR 

nº27/2006/A Medida 2, alínea a) no nº 1 do art.18º. 

3.1.2 Empresa promotora 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

3.1.3 Estagiário 

• Leonel Batista Cordeiro Gonçalves 

3.1.4 Orientação 

João M.A. Gonçalves (Professor auxiliar, PhD.) 

3.2 Orçamento e Duração  
1 de Agosto de 2008 a 31 de Julho de 2009 

 

 

 

3.3 Objectivos 
• Estudar as populações de S. granularis e P. lividus 

(localização, volume e acessibilidade);  

• Testar a potencialidade das gónadas em termos comerciais; 

• Investigar o efeito da sazonalidade na qualidade e valor das 

gónadas em termos de adequabilidade ao mercado; 

• Estudar os mercados e formas de comercialização; 

• Definir condições em termos de aquicultura/pesca que 

possam servir para valorizar o produto final e explorá-lo de forma 

sustentável. 

  

Avaliação do 

Potencial dos 

ouriços-do-Mar 

Sphaerechinus 

granularis e 

Paracentrotus 

lividus para o 

desenvolvimento 

do Sector 

Aquícola 

RegionaI 

   

Projecto comparticipado 

também ao abrigo do 

programa Empreende 

Jovem, e numa 

perspectiva de 

diversificação de 

potenciais espécies para 

produção na Região, 

integrou um técnico 

superior para estudar a 

viabilidade técnica e 

económica da exploração 

de duas espécies de 

ouriços-do-Mar existentes 

nos Açores. Produto 

muito apreciado em 

diversos mercados 

europeus e asiáticos, 

abundante nos Açores, 

todo o seu potencial foi 

explorado e analisado 

com vista à sua produção 

e comercialização. 
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4 Avaliação do Potencial dos ouriços-do-

Mar Sphaerechinus granularis e 

Paracentrotus lividus – PROJECTO Ref.ª 

M5.2.2/I/004/2008 

 

4.1 Participantes 
4.1.1 Entidade financiadora 

SRCTE Secretaria Regional da Ciência, tecnologia e Equipamentos. 

Projectos de I&D em contexto empresarial (PRICE). 

4.1.2 Instituição proponente 

Instituição de I&D: Centro IMAR da Universidade dos Açores 

(IMAR - DOP/UAç) 

Investigador responsável: Doutor João Gil Pereira 

4.1.3 Parceiro (empresa) 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

4.2 Orçamento e Duração 
Financiamento DRCTC: 22,233.00€ 

Financiamento global: 36,646.00€ 

Data de execução: 18 meses (Agosto 2009 – Jan 2011) 

 

 

4.3 Objectivos 
• Estudo de abundância por classes de tamanho e 

profundidade;  

• Mapeamento das principais populações de S.granularis e 

P.lividus; 

• Apanha experimental de populações naturais de S.granularis; 

• Análise de mercado; 

• Análise económico-financeira; 

• Caracterização da biologia e dinâmicas populacionais de 

S.granularis e P.lividus; 

• Potencialidade das gónadas em termos comerciais. 

  

Avaliação do 

Potencial dos 

ouriços-do-Mar 

Sphaerechinus 

granularis e 

Paracentrotus 

lividus  

   

Identificado o potencial 

no projecto anterior, 

este nova iniciativa, 

desta vez submetida e 

comparticipada ao 

abrigo do programa 

PRICE, visou aferir, 

através de diversos 

processos de 

amostragem, qual o 

potencial exploratório 

dos stocks naturais de 2 

espécies de equinóides 

existentes nos Açores e 

de que forma é que se 

pode explorar os 

recursos de forma 

sustentável, integrada e 

respeitadora das 

principais directivas 

comunitárias para a 

exploração de recursos 

marinhos. 
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5 CRACAS 

 

5.1 Participantes 
5.1.1 Entidade financiadora 

Direcção Regional das Pescas, ao abrigo da Portaria nº47/2010 de 13 

de Maio de 2010, mais concretamente ao abrigo da alínea l) do seu 

artigo 1º – “Desenvolver, reestruturar ou melhorar zonas aquícolas”. 

5.1.2 Entidade beneficiária 

IMAR/DOP-UAç 

5.1.3 Parceiro privado 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

 

5.2 Orçamento e Duração  
140,054.00€ // 24 meses (06 de Março de 2011) 

 

 

 

 

5.3 Objectivos 
• Implementar uma pequena unidade experimental, em terra, 

que permita o desenvolvimento de um protocolo preliminar de 

cultivo larvar e pré-engorda de M. azoricus; 

• Testar e avaliar a viabilidade técnica e económica de 

determinados materiais como substrato de fixação, bem como o seu 

efeito no assentamento e colheita de M. azoricus; 

• Estudar, através de um sistema experimental, colocado na 

vizinhança de uma população selvagem, a variação inter-anual do 

recrutamento natural de M. azoricus; 

• Caracterizar geneticamente diversas agregações de M. 

azoricus existentes em torno da ilha do Faial, de forma a entender a 

sua estrutura populacional. 

  

CRACAS 

   

Projecto 

comparticipado pela 

Secretaria Regional do 

Ambiente e do Mar, 

através do Gabinete do 

Subsecretário Regional 

das Pescas e ao abrigo 

da Portaria nº47/2010, 

teve por objectivo 

principal finalmente 

implementar uma 

unidade experimental 

em terra, por forma a 

que a Ciência e o sector 

empresarial pudessem 

usufruir e trabalhar em 

parceria no 

desenvolvimento do 

sector na Região; 
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Outros Projectos 

6 Projecto Experimental de Produção de 

cracas (Megabalanus Azoricus) em 

Aquicultura (PEPCA II) 

6.1 Participantes 
6.1.1 Entidade financiadora 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM). 

6.1.2 Entidade beneficiária 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

6.1.3 Parceiro privado 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

6.2 Orçamento e Duração  
116,647.82€ // 15 meses 

6.3 Objectivos 
 Selecção de locais alternativos para a exploração (recrutamento e 

engorda) de M. azoricus; 

 Definição da melhor altura para proceder à colocação de EAF’s; 

 Experimentação de nova tecnologia de cultivo; 

 Análise do potencial das cracas em termos de crescimento somático; 

 Continuação da monitorização da EAF 1; 

 Desenvolvimento de tecnologia de colheita; 

 Prospecção de mercados; 

 Avaliação da viabilidade técnica e económica da exploração de M. 

azoricus e definição do plano produtivo; 

 Organizar um evento gastronómico e culinário para promover e 

encontrar formas alternativas de consumo de cracas e de outros 

produtos do Mar Açorianos; 

 Participar na European Seafood Exposition 2009.  

PEPCA II 

   

Projecto concebido para 

dar seguimento ao 

PEPCA I, visava, entre 

outras coisas, construir 

uma nova estrutura 

artificial de fixação e 

crescimento de cracas, a 

instalar no Mar, dando 

uma dimensão 

verdadeiramente 

industrial e produtiva a 

esta produção aquícola. 

Seria uma nova fase 

deste projecto, 

infelizmente sem 

financiamento por 

razões internas de 

funcionamento da 

própria Secretaria 

Regional do Ambiente e 

do Mar. 
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7 Engorda e Melhoramento de ouriços-

do-Mar em sistemas de produção 

marinho (EMOMAR) 

 

7.1 Participantes 
7.1.1 Unidade científica 

DOP/UAç – Departamento de Oceanografia e Pescas da 

Universidade dos Açores 

7.1.2 Empresa privada 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

7.1.3 Outras entidades envolvidas 

Gourmet Marine (Cedência da tecnologia de cultivo (UrchinPlatter 

system) e Consultoria) 

Wenger international ltd. (Cedência de uma dieta comercial para as 

experiências) 

Qingdao CoDo international Ltd. (Cedência de uma dieta comercial 

para as experiências) 

 

7.2 Orçamento e Duração  
56,000.00€ // 15 meses 

 

7.3 Objectivos 
 Formulação e produção de uma dieta artificial; 

 Aquisição e desenvolvimento de tecnologia de produção marinha; 

 Escolha de local e sua avaliação. 

  

EMOMAR 

   

Terminados os 

projectos de avaliação 

de potencial de 

produção e 

comercialização de 

ouriços-do-Mar, 

concluiu-se que o 

segredo da produção 

estava precisamente na 

dieta. Foi com o 

objectivo de se 

desenvolver essa 

mesma dieta que se 

submeteu este projecto, 

não tendo sido 

considerado prioritário 

pelo Subsecretário, para 

o desenvolvimento do 

sector na Região.  

Perdeu-se uma 

oportunidade de 

desenvolver um 

produto cuja mais-valia 

ficaria toda na Região. 
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8 Desenvolvimento Tecnológico e Análise 

de locais para o cultivo de 

Megabalanus azoricus (MEGATEC) 

 

8.1 Participantes 
8.1.1 Entidade financiadora 

SRCTE Secretaria Regional da Ciência, tecnologia e Equipamentos. 

Projectos de I&D em contexto empresarial (PRICE). 

8.1.2 Instituição proponente 

Instituição de I&D: Centro IMAR da Universidade dos Açores 

(IMAR - DOP/UAç) 

Investigador responsável: Eduardo Florêncio Isidro 

8.1.3 Parceiro (empresa) 

seaExpert, Serviços e Consultoria na Área das Pescas, Lda. 

 

8.2 Orçamento e Duração 
Financiamento DRCTC: 49,956.50€ 

Financiamento global: 73,716.50€ 

Data de execução: 18 meses  

 

8.3 Objectivos 
 Dimensionamento de uma Unidade de Produção (UP); 

 Construção e teste da Unidade de Produção; 

 Optimização da recolha de juvenis; variabilidade espacial e 

temporal de recrutamento de M. azoricus na ilha do Faial, Açores. 

 

  

MEGATEC 

   

Falhado o 

financiamento do 

PEPCA II pela 

Subsecretaria, e 

mantendo-se a vontade 

da empresa em 

continuar a investigar a 

aquicultura de cracas, a 

seaExpert não desistiu e 

apresentou mais um 

projecto PRICE.  

No entanto, se no 

primeiro projecto 

PRICE, a parceria com a 

Universidade 

funcionou 

perfeitamente, neste tal 

não se verificou. Como 

tal, a empresa desistiu 

do projecto já na sua 

fase de execução, por 

desacordo com a 

política de parceria 

desenvolvida pelo 

DOP. 
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Participação em Feiras 

9 European Seafood Exposition 2007 (ESE 2007) 

A seaExpert Lda, integrada no pavilhão Açores, fez-se representar com 2 técnicos naquela que é 

considerada por muitos a maior amostra mundial de produtos do Mar da actualidade. A exposição, 

que teve lugar na cidade de Bruxelas, serviu para a seaExpert estabelecer contatos na área da 

aquicultura e comercialização de pescado, bem como ficar a par dos últimos avanços tecnológicos na 

área da transformação de pescado e das últimas tendências da comercialização.  

10 European Seafood Exposition 2008 (ESE 2008) 

A seaExpert Lda, integrada no pavilhão Açores, fez-se representar com 3 

técnicos na maior feira europeia de produtos do Mar da actualidade. A 

exposição, que teve lugar na cidade de Bruxelas entre os dias 22 e 24 de 

Abril de 2008, serviu para a seaExpert divulgar o projecto PEPCA através 

da construção de um aquário com exemplares vivos de M. azoricus, da 

exibição de 2 posters descritivos do projecto e contacto direto com 

interessados, para promoção das cracas açorianas. O produto suscitou 

bastante interesse junto de importadores asiáticos e europeus o que nos 

permitiu perspectivar uma boa aceitação no mercado internacional. 

Em resultado da presença da seaExpert na ESE 2008 foi publicada nas páginas centrais de uma das 

mais conceituadas revistas internacionais de produtos do Mar, Seafood International (Setembro de 

2008), uma notícia sobre o PEPCA. O artigo, inserido na secção das “novas espécies cultivadas” e 

intitulado por “Small but perfectly formed…”, destaca a exclusividade, a inovação e a especificidade 

do projecto e do produto. 

 

11 Conxemar 2007 

Em 2007  a seaExper deslocou-se à maior feira ibérica de produtos do Mar, em Vigo, onde 

estabeleceu vários contactos, com destaque para a indústria de processamento de pescado.  
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WORHSHOPS, SEMINÁRIOS, JORNADAS  

12 Co-organização no Workshop “Developing a sustainable 

aquaculture industry in the Azores” 

A seaExpert organizou, conjuntamente com o Departamento de Oceanografia e Pescas da 

Universidade dos Açores e em parceria com o gabinete do Subsecretário Regional das Pescas, o 

primeiro workshop sobre aquicultura nos Açores. O evento, que teve lugar na cidade da Horta entre 

os dias 2 e 5 de Junho de 2008, reuniu especialistas nacionais e estrangeiros das mais diversas áreas 

relacionadas com o sector e contribuiu para a definição dos princípios orientadores de uma 

estratégia de desenvolvimento para a aquicultura nos Açores, bem como para a criação de sinergias 

que permitirão certamente futuras colaborações e investimentos na Região. 

A organização recebeu rasgados elogios por parte de todos quantos participaram no encontro, não 

só pelo modo como os temas foram abordados e as discussões foram conduzidas, mas também pela 

forma como toda a logística e eventos sociais foram planeados e executados. 

O relatório final do workshop foi publicado na revista “ARQUIPELAGO – LIFE AND MARINE 

SCIENCES” em 2008.  
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Viagens 

13 Participação na delegação Açores ao Chile 

A delegação dos Açores ao Chile inseriu-se no âmbito do Projecto Experimental de Produção de 

Cracas (M. azoricus) em Aquicultura na RAA, e contou com a presença do Subsecretário Regional 

das Pescas, um elemento da seaExpert e um investigador do DOP. Visitaram o Parque Tecnológico 

de Aquicultura na ilha de Chiloé e o Instituto de Gestão das Pescas com o objectivo de promover o 

estabelecimento de parcerias público-privadas no âmbito da produção de cracas e ouriços-do-Mar e 

discutir pontos de interesse para uma eventual colaboração, que mais se efectivou com a 

participação da seaExpert no projecto de cultivo larvar industrial no Chile. 
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Legislação 

14 Decreto Legislativo Regional n.º 22/2011/A de 4 de Julho de 

2011 

Participação activa naquele que foi o primeiro diploma a regulamentar o exercício da actividade 

aquícola na RAA. 

O presente diploma tem por objecto a regulamentação do exercício da actividade da aquicultura na 

Região, de modo a assegurar a cultura de espécies aquáticas, de forma sustentável e adequada à 

especificidade dos recursos da fauna e da flora existentes no território terrestre e marítimo dos 

Açores. Encontra-se neste momento em fase de revisão. 

  



Portfolio seaExpert 

   

Projetos e Consultadoria em Aquicultura  13 

Outros 

 

15 Colaboração seaExpert / Universidade de Los Lagos (ULA) 

no âmbito do programa IBEROEKA 

“É do interesse da seaExpert continuar a introduzir inovação tecnológica no cultivo desta espécie de 

forma a aumentar a produtividade e a competitividade da empresa e, paralelamente, tornar a sua 

exploração cada vez mais integrada, viável e sustentável, quer do ponto de vista ambiental, quer 

socioeconómico. Assim, a seaExpert viu no programa IBEROEKA a oportunidade de estabelecer 

uma parceria com a Universidade de Los Lagos (ULA), entidade coordenadora do projecto 

“Desarrollo de tecnologías de producción para el cultivo de Austromegabalanus psittacus “Picoroco”, 

que lhe permitiu usufruir do “know-how” dos intervenientes e em conjunto desenvolverem um 

produto que corresponda às expectativas dos mercados alvo. 

Os principais objectivos desta colaboração foram: 

• Optimizar a captação natural de larvas de craca: 

Optimizar a estrutura de fixação (colector) contemplada no PEPCA; 

Desenvolver colectores alternativos para captação e crescimento de larvas de M. azoricus; 

• Desenvolver o cultivo de M. azoricus até à fase de juvenil em condições artificiais (escala 

piloto): 

Desenvolver um método de cultivo larvar para M. azoricus; 

Promover a sua fixação e crescimento até à fase de “desmame”. 

 

16 Avaliação do potencial comercial dos ouriços-do-mar 

Sphaerechinus granularis e Paracentrotus lividus 

Poster científico apresentado no congresso europeu de Aquicultura offshore - AQUACULTURE 

EUROPE 2010 "Seafarming Tomorrow". Este congresso, organizado pelo CIMAR (CIIMAR e 

CCMAR), decorreu no Porto entre os dias 6 e 9 de Outubro de 2010, onde a seaExpert esteve 

presente com 2 participantes. 
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17 PROPESCAS 

Análise Custo Benefício da Produção e Comercialização de Cracas de Aquicultura nos Mares dos 

Açores, realizado pela equipa do Prof. Tomaz Dentinho da Universidade dos Açores. 

 

18 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 


