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Apresentação do projeto
Através da ênfase na aquicultura biológica e da
melhoria da imagem da carpa, a região alemã da
Alta Lusácia está a alterar os hábitos de consumo e a melhorar a sensibilização para produtos da carpicultura entre gerações mais jovens.
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Os pescadores locais de carpa na Alta Lusácia
têm vindo a assistir, há vários anos, a uma
diminuição no consumo de carpa devido à
falta de interesse e sensibilização entre as
gerações mais jovens relativamente às qualidades deste tipo de peixe. Este problema foi
agravado pela herpesvirose da carpa koi (HCK)
que afeta os níveis de produção e para o qual
ainda não foi encontrada uma solução. Num
esforço para melhorar as condições ambientais nas quais são criadas carpas e promover
uma nova imagem da carpa, os produtores na
Alta Lusácia decidiram mudar para práticas
biológicas. Através do apoio do Eixo 4, os métodos de produção foram revistos e foram desenvolvidos uma série
de novos produtos frescos e fumados, em cooperação com uma fábrica de transformação moderna da Saxónia.
Esta iniciativa foi acompanhada pela criação de uma identidade comum para os respetivos produtos da carpicultura biológicos. A comercialização dos produtos é realizada conjuntamente e um pequeno grupo de piscicultores locais supervisiona a qualidade do peixe. O projeto também envolveu a conceção e produção de brochuras
de consumidores e equipamento para participar em feiras comerciais relevantes para ajudar os produtores a
promoverem os seus produtos. O projeto permitiu o fornecimento de produtos da carpicultura biológicos a lojas
self-service de alimentos biológicos pela primeira vez na Alemanha.
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Principais lições
>> Pertinência relativamente aos temas FARNET: Adicionar valor, melhoria da imagem dos produtos da
pesca.
>> Resultados: Os produtores de carpa não mudaram apenas da produção convencional para a produção biológica de carpa, mas desenvolveram ainda quatro novos produtos (por exemplo, filetes de carpa sem espinha frescos; filetes de carpa fumados com ervas ou sésamo; filetes de carpa sem espinha congelados…) e
desenvolveram uma comunicação e trabalho em rede sólidos entre produtores e retalhistas. Isto permitiu
que ganhassem a confiança e o apoio da comunidade local e dos consumidores. O projeto resultou ainda na
criação de um posto de trabalho a tempo inteiro, com vista à coordenação das atividades de produção e
comercialização dos produtos da carpicultura biológicos da área.
>> Transferibilidade: Este projeto comprovou a eficiência da coordenação de esforços para desenvolver uma
única conceção corporativa para um grupo de produtores locais que aderiram às normas de produção harmonizadas. Os FLAG na Europa podem inspirar-se neste projeto e, em particular, os FLAG cujos territórios
têm uma forte presença na aquicultura interior.
>> Comentário final: O presente projeto mostra como o Eixo 4 pode ser utilizado para desenvolver uma rede
entre pescadores individuais de carpas em tanques de terra, com vista a trocar conhecimentos e métodos e
superar os desafios ambientais e culturais.

Custo total e contribuição do FEP
Custo total do projeto: 165 628 €
>> Eixo 4 do FEP: 124 221 €
>> Cofinanciamento nacional/regional: 41 407 €

Informações sobre o projeto
Título: Opções biológicas: uma nova imagem para a carpa
Duração: O projeto foi lançado em 2013 e teve uma duração de 22 meses
Data do estudo de caso: Abril de 2015
Promotor do projeto
Oberlausitzer Biokarpfen
biokarpfen@foerderverein-oberlausitz.de
+49 35932 3650
www.oberlausitzer-biokarpfen.de
Dados do FLAG		
Oberlausitz – Saxónia, Alemanha
info@oberlausitz.com
+49 3591 4877
Factsheet do FLAG de Oberlausitz

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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