 Empresas com ampla experiencia na área de pesca, aquacultura,
conserva, consultoria, comercialização, dessalinização da água e energia
renováveis.
 Equipa formada por Engenheiros , Biólogos e Técnicos.

ECoS Consultorias
Cabo Verde

PSI, Governo Holandês
Hollanda

Universo Pescados
Brasil

Elemental Water Maker
Hollanda

Sucla Lda
Cabo Verde

CV Natural Foods
Reino Unido

SINN Power
Alemanha

FAZENDA

 Cabo Verde – Arquipélago, 10 ilhas
na costa oeste Africana
 Fazenda - ilha de São Vicente, Zona
do Calhau, 18Km longe da cidade do
Mindelo

 Cabo Verde importa cerca de 120 toneladas de camarão por ano, não tem
produção e/ou pesca de camarão, resultando em perdas econômicas de dois
milhões de euros por ano. Portanto, a fazenda tem como objetivo produzir e
oferecer um camarão biológico (Litopenaeus vannamei), primeiro para o
mercado nacional, substituindo a importação e depois exportação para
nichos de mercado, criando empregos e apoiando o desenvolvimento social e
econômico do país.
 Produção de 200 toneladas de camarão por ano –
sistema de cultivo semi-intensivo, baixa
densidade.
 Produto orgânico com reduzida pegada de
carbono utilizando energias renováveis e
respeitando as normas ambientais e qualidade.
 Esta primeira fase adquirir pós-Larva
livre de patogenias, original de
laboratórios certificados SPF (Specific
Pathogen Free), e na segunda fase
construir própria larvicultura.

 Camarão selvagem é capturado usando rede
de arrasto, um engenho de pesca
massivamente destrutivo para o ambiente
bentônico.
 Para cada kg de camarão capturado, cerca de
10 kg de espécie acompanhantes como
tartarugas marinhas, moluscos e peixes
podem ser prejudicados ou mortos durante a
pescaria.
 A quantidade de camarão capturada excede
a quantidade naturalmente reproduzida,
portanto índices de sobrepesca, uma ameaça
a população e pode levar à extinção.
 Carcinicultura protege a população
natural de camarão (sobrepesca), entre
outras espécies acompanhantes e o
próprio ecossistema marinho (pesca de
arrasto). E, utilizando as boas práticas
de maneio e biossegurança, a
carcinicultura fornece uma fonte de
alimento confiável, sustentável e com
rastreabilidade.

 Falta de isco vivo tem sido um obstáculo histórico em Cabo Verde para a pesca
de atum, utilizando a técnica tradicional de linha/salto e vara. Portanto, a
fazenda tem como objetivo produzir ate 100 toneladas de tilápia juvenil
masculina, para ser usado como isco vivo na pesca sustentável de atum, salto e
vara: ONE MAN ONE FISH.
Porquê a técnica de salto e vara é o mais sustentável?
 Isso é porque você está
capturando apenas a espéciealvo.
 Nenhuma espécie acompanhante
(ou by-catch)
 Nenhuma Captura Juvenil

 Desde 2010, Greenpeace classifica o
atum enlatado sustentável capturado
com salto e vara, nas três primeiras
posições.

 As pescarias de salto e vara geram 10
vezes mais postos de trabalho do que
outras pescarias de atum.

 A fazenda produzira alevinos de tilápia
para ser utilizado como isco vivo para
captura do atum utilizando a técnica
tradicional
e
sustentável,
pesca
artesanal de salto e vara, permitindo o
pescador local de pescar da forma mais
ética e sustentável, a via cabo-verdiana.

Greenpeace video:
https://vimeo.com/54625481

 3 tanques de berçários ~ 70 toneladas/cada
 10 viveiros ~ 2 – 2.5 hectares/cada
 4 canais de abastecimentos
 2 canais de despesca

 1 bacia de sedimentação
 Estrutura de apoio com armazém, almoxarifado, laboratório simples,
cafetaria, banheiro, escritório

Oceano
Aclimatação em
Tanques Berçários

Aquisição de pós larvas
(SPF) – livre de
patogeneos

Canal de
Abastecimento

Engorda em Viveiros

Bacia de
Sedimentação

Despescas em Canal
de Drenagem

Processamento

Comercialização
(Mercado Interno e
Externo)

- Tamanho do camarão: 12 gramas
- Selecionar o tipo de processamento: fresco, congelado,
pré-cozido, inteiro, sem cabeça, descascado
- Decidir tipo de embalagem: para distribuidores,
restaurantes, retalho, exportação, ...

Cabo-Verde importa 100% do seu consumo de camarão - 150
toneladas de camarão por ano (cerca de um milhão de euros em
divisas)
Oferta de produtos de alto valor comercial, substituindo a importação
e oferecendo a possibilidade de exportação

De acordo com o estudo de mercado de 2017, potencial nas ilhas de:
- Sal e Boavista (Turismo)
- Santiago (residentes com poder de compra)
- São Vicente, Fogo, outras ilhas (épocas festivas)
Mercado externo:
- exportação para Europa



O projeto aponta para uma viabilidade técnica excelente e uma boa
viabilidade financeira



Foi selecionado internacionalmente pelo programa PSI (Sector de
Investimento Privado) do Governo Holandês, satisfazendo os critérios
técnicos e financeiros, pela sua inovação, transferência de know-how e
impactos positivos na sociedade
a.

Projecto inovador em Cabo Verde, que abrirá horizontes para
implementação de novos Projectos, baseados em novas e modernas
tecnologias de produção, principalmente na área da aquicultura
(transferência de know-how e tecnologia)

b. Aspecto social, para além da criação de empregos em si, o projecto
emprega mulheres, uma classe fortemente afectada pelo
desemprego e despreparo financeiro (aliás um dos resultados a
provar ao Governo Holandês – Posição da Mulher)

 Seguir boas práticas de cultivo, respeitando as normas ambientais
e de qualidade internacionais, e assim contribuir para que Cabo
Verde passe a ter um produto orgânico e de qualidade,
substituindo a importação e oferecendo a possibilidade de
exportação, contribuindo então para a captação de divisas e para a
balança de pagamentos.
 Certificado de boas praticas Global GAP, HACCP, BAP entre outros
 Cabo Verde oferece excelente condições: água cristalina do
Oceano, alta temperaturas, terreno virgem e livre de
contaminação, pesticidas, antibióticos e excelente fontes naturais
para energias renováveis (Sol, Vento e onda do mar).

12kW X 21 Modules / 315.000 kWh/ano
Poupando 70.000 l combustível/ano
Evitando 200 tons CO2/ano

https://www.youtube.com/watch?v=a5CxrwDO1XU<https://nam03
.safelinks.pr – um pequeno video do ano 2017 mostrando a fazenda
na fase de construção

