Resumo do projeto
Arrainetik: Fábrica de transformação cooperativa
FLAG: Côte Basque – Sud Landes
Aquitaine, França

Apresentação do projeto
Um estudo francês sobre o Eixo 4 levou a um
investimento de 700 000 € para erguer uma
fábrica de transformação cooperativa perto do
porto de pesca de St. Jean de Luz/Ciboure. A
fábrica abastece agora as cantinas escolares e
outras «empresas de restauração coletiva» com
espécies de peixe locais anteriormente subaproveitadas.
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Atendendo às dificuldades enfrentadas para desenvolver projetos coletivos no setor agroalimentar, e
especialmente na transformação de produtos das pescas, o organismo intermunicipal, a Agglomération Sud
Pays Basque, envolveu uma série de intervenientes
públicos e privados num estudo de viabilidade aprofundado relativo à transformação e comercialização
dos produtos das pescas da área, em particular os
desembarcados em Baiona. Produtores, transformadores, empresas de restauração coletiva e organismos
públicos foram mobilizados para participar nesta análise que ajudou a desenvolver um plano de ação para
fazer a ligação entre a oferta de produtos das pescas
locais e os novos mercados locais.
Os resultados desta iniciativa incluíram a identificação
da procura significativa por parte de escolas e outras
«empresas de restauração coletiva» de peixe e marisco
locais «prontos a cozinhar» e levaram a investimentos
com o intuito de criar uma fábrica de transformação
cooperativa que abastece escolas, hospitais e outras
cantinas na área com filetes de peixe locais. O agrupamento de produtores locais, o comité de pesca e a
federação de municípios investiram na cooperativa,
juntamente com intervenientes do setor privado.
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Principais lições
>> Pertinência relativamente aos temas FARNET: Adicionar valor, circuitos curtos.
>> Resultados: O projeto resultou num estudo aprofundado sobre a oferta, a procura e a transformação de
peixe local, juntamente com o lançamento de uma fábrica de transformação cooperativa de 700 000 € que
corta em filetes e congela peixe local (transformação de cerca de 100 toneladas no ano 1, prevê-se um
aumento para 130 toneladas no ano 2). A fábrica de transformação tem tido êxito no acesso ao mercado de
«catering coletivo» e resultou na criação de 5 empregos a tempo inteiro na área, com a previsão de mais 2
após 6 meses.
>> Transferibilidade: Este tipo de projeto é relevante para várias áreas de pesca, em particular onde a captura
de peixe e marisco locais tem dificuldades em aceder ao mercado agroalimentar local. Os FLAG estão bem
posicionados para reunir diferentes atores para estudar barreiras e procurar soluções que beneficiem vários
setores locais.
>> Comentário final: O presente projeto mostra como o Eixo 4 pode ser utilizado como capital de arranque
para estudar novas oportunidades para a área local e como alavanca em investimentos maiores fora do programa de modo a colocá-los em ação.

Custo total e contribuição do FEP
Custo total do projeto (estudo de viabilidade): 72 000 €
>> Eixo 4 do FEP: 12 240 €
>> Cofinanciamento nacional: 6 120 €
>> Região e Província: 8 000 €
>> Promotor do projeto (investimento privado): 45 640 €

Informações sobre o projeto
Título: Fábrica de transformação cooperativa Arrainetik
Duração: O estudo decorreu de 2011 a 2013 e a fábrica arrancou em setembro de 2014.		
Data do estudo de caso: Fevereiro de 2015
Promotor do projeto
Agglomération Sud Pays Basque
Epiard Boris
deveco@agglospb.fr
+33 5 59 48 30 85
www.agglospb.fr
Dados do FLAG		
Côte Basque – Sud Landes, França
f.gallet@cidpmem6440.fr
+33 5 59 47 65 49
Factsheet do FLAG de Côte Basque
Editor: Comissão Europeia, Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e da Pesca, o Director-Geral.
Cláusula de exclusão de responsabilidade: A Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas é responsável pela elaboração deste documento mas não se
responsabiliza pelo seu conteúdo nem garante a exactidão dos dados.
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