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 CONCLUSÕES DO PRODUTO INTELECTUAL 
1 E-FISHNET – SITUAÇÃO ACTUAL  

 

As principais conclusões relativas às diferentes partes do primeiro produto intelectual do 

projeto e-FishNet são as seguintes: 

1. Perfil Profissional dos Operadores de Pescado Europeus 

(Marco Curriculum)  

• O universo de participantes dos inquéritos dirigidos aos operadores de pescado foi 
de 265 pessoas, sendo na sua maioria homens (74%) com idade média de 45 anos; 
Metade deles são donos do seu próprio negócio e a outra metade são empregados, 
tendo iniciado a sua atividade principalmente devido a herança familiar ou ao seu 
próprio interesse. 

• O número de inquiridos abrange todos os níveis de educação, desde o ensino 
primário até o ensino universitário. No entanto, apenas 11% dos operadores de 
pescado têm formação universitária. 

• Uma grande porcentagem dos operadores de pescado trabalha em peixarias 
tradicionais (91%), em comparação com o pequeno número de operadores que 
trabalham no retalho (apenas 9%). 

• Há alguma discrepância relacionada com o número de anos que os operadores de 
pescado trabalham no setor da pesca. Existe uma grande percentagem que possui 
muitos anos de experiência (> 15 anos). Em geral, pode-se dizer que é um setor 
onde predomina uma faixa etária mais velha, com muita experiência e pouca ou 
nenhuma formação na área. 

• No que respeita à formação, as necessidades vão de encontro a temas como 
"Qualidade e Segurança Alimentar", "Manuseamento e Apresentação do Produto", 
"Atendimento ao cliente" e, em menor escala, "Gestão de negócios" e "Rotulagem e 
rastreabilidade". 

• A falta de formação específica para os indivíduos se tornarem operadores de 
pescado também é apontada pelos entrevistados como algo que poderia prejudicar 
o sector, mas com pouco impacto. 

• A maioria dos entrevistados está familiarizada com as novas ferramentas e 
tecnologias de comunicação. No entanto, o uso de plataformas de aprendizagem 
online é minimamente usado pelos mesmos (apenas 2%). 
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• A maioria dos entrevistados estaria disponível para iniciar uma formação em 
plataformas online (63%). As principais razões apontadas por aqueles que dizem 
que não as utilizariam são a preferência pela formação presencial e a falta de 
conhecimento relativamente ao uso dessas plataformas. 

• De uma forma geral, os operadores de pescado acham que a sociedade não 
valoriza a profissão. A maioria deles acha que a formação poderia ser um 
instrumento para melhorar essa percepção. Desta forma, haverá espaço para 
crescimento nesse tipo de formação, no entanto, pensam que pode ser mais 
direcionado para pessoas mais jovens com pouca formação e experiência. 

• Em relação às entrevistas em vídeo, temos um universo de 25 pessoas 
entrevistadas e essas informações refletem todas as conclusões que foram 
recolhidas nos questionários. 

2. Empregabilidade e Formação Oficial na área de Educação e 

Emprego 

• Se tivermos em conta a base do sistema educacional, a fim de permitir uma 
formação específica para uma profissão específica, a principal característica é que 
essa profissão deva ser definida e insrida num documento semelhante ao “Catálogo 
Nacional de Qualificações”. Se verificarmos este ponto, esta profissão nem sequer é 
definida ou incluída neste documento; será muito difícil encontrar uma formação 
específica disponível para essa profissão e por isso identificamos a inclusão dessa 
formação / qualificação na base do sistema como um requisito crítico. 

• Identificamos vários recursos que permitem o desenvolvimento de uma formação 
específica. Estes recursos são os seguintes: 

✓ Sistema Educacional Centralizado (ou pelo menos muito centralizado): A divisão 
de jurisdição entre órgãos públicos, por exemplo, entre o Ministério da Educação 
e o Ministério do Trabalho, não promove o desenvolvimento de formação 
específica. Este é o caso da Espanha. Por outro lado, um sistema centralizado 
(ou muito centralizado) permite o desenvolvimento de formação específica. Este 
é o caso da Inglaterra e de Portugal. 

✓ Organismo específico relacionado com a cadeia de valor pesqueira: Quando 
temos um organismo específico responsável, entre outras questões, pela 
formação de diferentes grupos de partes interessadas da cadeia de valor, a 
oferta de formação só tem a melhorar. Este órgão está ciente das necessidades 
específicas das partes interessadas. Este é o caso de Portugal e Inglaterra. 

• Em Portugal, o sistema funciona bem. Podemos encontrar formação específica 
disponível para operadores de pescado e seu conteúdo é razoavelmente completo. 
Também está disponível para jovens ou para outras pessoas com diferentes 
caminhos profissionais. É uma formação flexível e tem equivalência com o sistema 
oficial de qualificações nacional. 
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• Em Inglaterra, já não existe um certificado de Nível 3 focado nos operadores de 
pescado como existia anteriormente. No entanto, podemos encontrar muitos cursos 
de formação que juntos podem substituir uma formação específica. Algo a melhorar 
seria fazer-se a recolha e junção desses cursos para que resultassem num caminho 
de formação específica e que tivessem equivalência com o sistema oficial de 
qualificações. 

• Na Islândia e na Turquia, nem se encontra definida a formação / qualificação de 
operador de pescado no Sistema de Qualificação. Na Islândia é compreensível, 
porque só temos 30 peixarias profissionais na ilha, mas não na Turquia, onde 
podemos encontrar um grande número de peixarias. 

• Em Espanha, embora a profissão de “operador de pescado” esteja incluída no 
Catálogo Nacional de Qualificações, a jurisdição é dividida entre dois Ministérios 
(Educação e Trabalho). Também os requisitos legais, especialmente aqueles 
relacionados com as instalações, são realmente difíceis de encontrar e, assim, a 
formação oficial para operadores de pescado não pode ser definida como 
“disponível”. Também os conteúdos estão muito relacionados com o ramo da 
indústria da cadeia de valor, pelo que estes conteúdos não correspondem às 
necessidades reais deste setor. Podemos dizer que em Espanha, tanto operadores 
de pescado actuais que queiram adquirir formação, bem como outras pessoas 
interessadas em se tornar operadores de pescado, não dispõem de uma formação 
oficial específica, com conteúdos focados nas necessidades reais do setor. 

 

3. Situação actual em relação aos modelos e-learning 

• O e-learning como ferramenta para a formação difere entre os países parceiros do 
projecto. Exceto no Reino Unido, os restantes países parceiros não têm organização 
pública ou privada que minister formação em formato e-learning para operadores de 
pescado. 

• Na Turquia, não há acesso a cursos de formação específica para operadores de 
pescado. No entanto existem alguns cursos que são leccionados nas Faculdades de 
Pesca e Aquicultura, Engenharia Alimentar e algumas faculdades específicas para o 
sector da pesca. Além disso, os cursos de “Operador de Processamento de 
Pescado” oferecem conteúdos similares ao do Operador de Pescado. 

• No Reino Unido, há acesso razoável a cursos de formação especifica para operador 
de pescado em algumas áreas. Quase todos os cursos são de algumas horas a 
vários dias, ou no caso de Aprendizagem, muitos meses ou mesmo anos. Não há 
actualmente formação específica, seja tradicional ou via e-learning, para as áreas 
mais periféricas, mas existe de de planeamento financeiro e de negócios, 
habilidades de relacionamento com clientes, marketing e publicidade, Gestão de 
resíduos ou manutenção de registos. 

• Em Portugal, atualmente não existe organização pública ou privada que ofereça este 
tipo de formação online certificada e dirigida aos operadores de pescado. 
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• Em Espanha, não há cursos oficiais específicos de e-learning direccionadoss para 
operadores de pescado. No entanto, muitas entidades e empresas oferecem cursos 
gerais de formação, por exemplo, sobre “Manipulação de Alimentos” ou “Prevenção 
e Análise de Perigos (HACCP)”. 

• De uma forma geral, não há plataformas de e-learning que ministrem formação para 
os operadores de pescado. Somente no Reino Unido há alguma formação 
disponível por e-learning, mas a maioria exige presença física, em centros por todo 
o Reino Unido. Os cursos do setor alimentar por e-learning parecem ser adequados 
para uma parte da formação dos operadores de pescado. 

• Na Turquia, aproximadamente metade dos operadores de pescado estão abertos ao 
e-learning. Nos outros países, tal como indicam os questionários feitos, 63% dos 
entrevistados estariam interessados em ferramentas de e-learning.  

4. Actuais Necessidades e Procura dos consumidores 

• A existência de uma formação obrigatória e específica para os operadores de 
pescado é percebida pelos consumidores como um passo importante. Os 
consumidores acreditam que a formação deveria incluir, pelo menos, o seguinte: 

✓ Serviço ao cliente 

✓ Apresentação do produto 

✓ Conhecimento de questões nutricionais que preocupem os consumidores  

✓ Preparação de pescado. 

• O requisito número 1 para os consumidores em todos os países que foram alvo de 
inquérito é o Serviço ao Cliente. Os consumidores enumerararam os seguintes 
requisitos pela seguinte ordem de importância: 

✓ Receitas 

✓ Ofertas especiais 

✓ Degustações 

✓ Conselhos nutricionais 

✓ Conselhos acerca do produto. 

✓ Os consumidores estariam 75% mais propensos a comprar numa peixaria que 
oferecesse este tipo de serviços. 

• Os consumidores que compram peixe principalmente em supermercados, fazem-no 
porque é rápido e conveniente e também porque podem comprar outros produtos ao 
mesmo tempo. 
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• Os consumidores que compram peixe em peixarias tradicionais, fazem-no porque 
confiam na pessoa que o serve e valorizam o serviço pessoal que recebem. 

• As peixarias tradicionais são geralmente vistas como muito positivas e são muito 
apreciadas na maioria dos países. 

• A formação obrigatória e específica para operadores de pescado é considerada um 
passo positivo e deve incluir serviço ao cliente, apresentação do produto, 
conhecimento de questões nutricionais que preocupam os clientes e preparação de 
peixe. 

• Os clientes estariam mais propensos a comprar em peixarias tradicionais se lhes 
fossem oferecidas receitas, feitas ofertas especiais, degustações, conselhos 
nutricionais e conselhos sobre produtos - todos os quais poderiam ser considerados 
como atendimento ao cliente – o requisito número 1 que os clientes desejam. 

Proposta de Modelo de Formação  
 

 

 

  

• PERSPETIVA GERAL: CADEIA DE VALOR PESQUEIRAMÓDULO 1

• O NOSSO PRODUTO: PEIXE E PRODUTOS DA PESCAMÓDULO 2

• QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTARMÓDULE 3

• SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTEMÓDULO 4

• MARKETING E COMUNICAÇÃOMÓDULO 5

• GESTÃO ECONÓMICAMÓDULO 6
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• MÓDULO 1: PERSPETIVA GERAL: CADEIA DE VALOR PESQUEIRA 

Proposta de conteúdos:  

i. A cadeia de valor pesqueira (Conhecimento geral) 

ii. Artes de Pesca (Conhecimento geral) 

iii. Aquicultura (Conhecimento geral) 

 

• MÓDULO 2: O NOSSO PRODUTO: PEIXE E PRODUTOS DA PESCA 

Proposta de conteúdos:  

i. Reconhecimento de espécies 

ii. Cortar/ Filetar 

iii. Identificação da frescura 

iv. Questões nutricionais 

v. Receitas de cozinha 

 

MÓDULO 3: QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Proposta de conteúdos:  

i. Manuseamento de produtos da pesca (Boas Práticas) 

ii. Armazenamento de produtos da pesca 

iii. Sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP): inclui limpeza, 
Gestão da água, control de perigos, Sistema de formação, manutenção de 
equipamentos, Gestão de resíduos, sub-produtos…) 

iv. Perigos relacionados com os produtos da pesca (Anisakis, Listeria, Histamina, 
Biotoxinas…) e como comunicar esses perigos. 
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MÓDULO 4: SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

Proposta de conteúdos:  

i. Desperdício alimentar (não é o mesmo que Gestão de resíduos) 

ii. Poupança de energia e Gestão no negócio  

iii. Recursos (Conhecimento Geral) 

iv. Quotas de Pesca (Conhecimento Geral) 

v. Standards de Sustentabilidade (MSC, Amigos do mar…) 

vi. Devoluções (Conhecimento Geral) 

vii. Bem-estar animal (Conhecimento Geral) 

viii. Tamanho mínimo de captura 

ix. Aquicultura e Sustentabilidade 

x. Embalagens na cadeia de valor pesqueira e sustentabilidade  

 

MÓDULO 5: MARKETING E COMUNICAÇÃO 

Proposta de conteúdos:  

i. Gestão de Redes Sociais 

ii. Habilidades de comunicação 

iii. Degustações 

iv. Comunicação dos Perigos 

v. Melhoria da Imagem (Opcional) 

vi. Gestão e desenvolvimento de websites (opcional) 

vii. Como fazer produtos processados (feitos pelo operador) na Peixaria 
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MÓDULO 6: GESTÃO ECONÓMICA 

Proposta de conteúdos:  

i. Modelos de negócio 

ii. Gestão económica 

iii. Informação a ser retida 

iv. Taxas 

v. Produtos da Pesca valorizados 

vi. Conhecimento de questões laborais 


