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Os Objetivos
Desenvolver procedimentos operacionais padrão (SOPs) para 
identifi cação de espécies de moluscos e crustáceos, melhorar a 
robustez das ferramentas de identifi cação de atuns, explorar métodos 
de diagnóstico “portáteis” e análise de produtos mistos.

Desenvolver novas ferramentas para abordar o controlo harmonizado 
de outras informações exigidas pelo EC1379/2013 (por exemplo, 
origem geográfi ca, peixes selvagens versus de aquacultura, peixes 
congelados e descongelados, etc.).

Fornecer aos laboratórios ofi ciais métodos normalizados para 
combater a fraude através de um centro de referência virtual 
(FISHFIT).

Envolver os consumidores na planifi cação de estratégias e ferramentas 
para ultrapassar as fragilidades da Rastreabilidade e Rotulagem dos 
Produtos de Pesca através de workshops transnacionais

Criar novos canais de comunicação com a indústria para debater a 
Rastreabilidade e Rotulagem dos Produtos de Pesca e tentar alcançar 
um consenso para o desenvolvimento de uma estratégia efi caz.

Envolver as partes interessadas na utilização dos sistemas de 
tecnologias de informação e comunicação para a rastreabilidade e 
rotulagem dos produtos de pesca. Demonstração do seu impacto 
através de estudos socio-económicos.

O projeto
O objetivo principal do projeto SEATRACES é demonstrar 
às partes interessadas e consumidores que a rotulagem e a 
rastreabilidade são essenciais para proteger e valorizar as 
pescas e a aquacultura no Espaço Atlântico.

A pesca ilegal, fraude e a rotulagem incorreta são os 
principais problemas que representam um risco sério à 
existência desta importante atividade económica para as 
regiões do Espaço Atlântico.

Os principais intervenientes - produtores, indústria, 
mercados e consumidores - devem estar conscientes da 
ameaça e dos instrumentos disponíveis que lhes permitirão 
adotar uma atitude responsável em relação à produção, ao 
marketing e à compra de produtos de pesca.

O SEATRACES fornecerá análises estratégicas e 
instrumentos para melhorar o conhecimento dos 
consumidores atlânticos, sobre os conceitos e 
benefícios associados à rastreabilidade e rotulagem 
dos produtos de pesca. Incrementará a sensibilização 
para a sua utilidade na proteção dos recursos marinhos 
e reforçará a perceção da qualidade e da aceitação dos 
produtos produzidos localmente.

FISH-FIT: a nova i-ferramenta 
para a identificação de 
produtos de pesca
SEATRACES will develop a new Internet-based tool to 
provide Control Laboratories accross EU with advice, 
standard methodologies and reference materials thus 
contributing to fi ght seafood fraud


