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A NaturaFish foi criada para atender à
crescente
procura
global
por
aquacultura natural e sustentável,
tornando-se líder em Portugal no cultivo
de valiosas espécies locais cuja procura
excede
os
níveis
de
pesca
biologicamente
sustentáveis,
como
robalo europeu (Dicentrarchus labrax) e
dourada (Sparus aurata).

O sector da Aquacultura em
Portugal
Foram apoiadas 5.239 operações na área
do Mar no âmbito do Portugal 2020,
correspondendo a 2.516,8 milhões de euros
de investimento total e a um montante de
fundos comunitários atribuídos na ordem
dos 1.249,5 milhões de euros (2014-2019).

Fonte: Conta Satélite do Mar (INE 2020)

A despesa em I&D na Economia do Mar foi
de 539 milhões de euros, 3,5% do total
nacional (entre 2014 e 2019).A área
temática “Recursos Alimentares Marinhos”
foi a mais representativa em termos de
despesas de I&D na Economia do Mar,
com 33% (2014-2019).
Com uma extensão marítima 18 vezes
superior à terrestre, Portugal tem no mar
um dos seus principais e mais ricos ativos.
A economia azul é um dos temas mais
emergentes na atualidade, nomeadamente
na urgência em criar alternativas por forma
a implementar uma re-industrialização
sustentável da economia azul.

Entrevistámos o CEO Miguel Theriaga, para percebermos em
primeira pessoa, o segredo para o sucesso.
01.

Todas as empresas têm uma
história para contar sobre a
sua fundação. Como surgiu a
ideia para a criação deste
projeto?

Uma das motivações principais
também foi juntar uma equipe de
colegas com experiência na área
e que partilham valores e forma
de estar comuns.

A
minha
experiência
em
aquacultura resulta dos últimos 20
anos de trabalho na Ria de Alvor.
Neste período conheci o terreno
onde estamos a trabalhar o qual,
até ao início do projeto, nunca
tinha sido explorado devidamente.
Esteve praticamente abandonado
estes anos todos.
Existem
poucos
locais
em
Portugal
com
estas
características,
consideradas
ideais
para
a
aquacultura
sustentável:
Uma reserva natural, sem fontes
de poluição, rica em alimento
natural,
com
grande
disponibilidade e qualidade de
água.
Conseguimos implementar um
projeto de raiz onde aplicámos
todo o conhecimento adquirido ao
longo dos anos. A aposta na
qualidade da água como meio
para obter o peixe da melhor
qualidade possível foi o foco
principal.

O que representa o conceito
de sustentabilidade para a
NaturaFish?

02.

A sustentabilidade é a única forma
de trabalhar para garantir o futuro
da atividade e do mundo.
Estamos em Rede Natura 2000 e
a
preocupação
com
o
ecossistema
onde
estamos
inseridos é fundamental.
A nossa atividade deve ter um
impacto
reduzido
no
meio
ambiente e é isso que temos
observado nestes primeiros anos
de atividade.
Ao mesmo tempo, estamos a
trabalhar com os fornecedores de
ração para utilizar uma linha que
utilize ao máximo sub-produtos da
indústria pesqueira como fonte da
farinha de peixe incorporada, em
vez de utilizar farinhas com
origem em peixe diretamente
pescado no mar.

03.

Pode enumerar alguns dos
momentos mais marcantes na
história da empresa?

Estamos a produzir cerca de 500
toneladas
por
ano,
que
contribuem para diminuir a
importação do mesmo pescado,
produzido em países como
Turquia, Espanha e outros,
contribuindo
significativamente
para a diminuíçao da pegada de
carbono, aliado a uma e maior
frescura e qualidade do peixe
Queremos
implementar
um
projeto de produção de macro
algas que irão filtrar as nossas
águas de saída e naturalmente,
vão melhorar a qualidade da
água.

Após cerca de dois anos de
produção iniciámos as primeiras
vendas de peixe.
As primeiras pescas e a opinião
dos nossos clientes sobre a
qualidade do produto foi um dos
momentos decisivos.
Ter o reconhecimento do mercado
de que os peixes têm uma
excelente qualidade, frescura e
apresentação, foi o retorno que
precisávamos para compensar o
esforço feito até então e para
continuar na direção planeada.

"...Ao mesmo tempo, as algas serão
utilizadas na própria ração dos
peixes e utilizadas pela indústria
alimentar."

04.

É difícil atrair capital para este tipo de projeto em Portugal?
A parte do financiamento do projeto foi difícil e demorada.
Primeiro, precisámos de alguns anos até encontrar um investidor
disposto a correr o risco de avançar e que, ao mesmo tempo, partilhasse
os mesmos ideais de trabalho e depois, a banca também estava pouco
disponível por terem um histórico de pouco sucesso com a aquacultura.
A vertente da empresa de querer sempre melhorar, procurando para isso
parcerias de I&D com Universidades, Institutos e outras empresas
também ajudou a atrair a atenção de outros parceiros.
No final conseguimos uma solução equilibrada entre investimento dos
sócios, capital de risco e financiamento bancário.

"A economia do mar é uma área enorme
a desenvolver e que poderá ser
fundamental na economia do país.
Existe tanto para fazer que só depende
dos empresários e dos apoios dados ao
setor para que se consiga mostrar um
pouco do potencial que temos no mar
da nossa zona costeira."

05.

Que objetivos definiu a NaturaFish para os próximos anos?
Existe alguma estratégia de internacionalização em curso?

A NaturaFish sente que existe cada vez mais procura por peixe fresco
Português, de qualidade e produzido de forma sustentável. Pretendemos
iniciar ainda em 2022 a recuperação de outra instalação que também
está abandonada e com excelentes condições para produzir mais 500
toneladas de peixe.
Temos tido procura de outros países, como Espanha e França, para um
peixe distinto e de qualidade e o aumento da produção vai permitir dar
resposta a essa demanda.
A melhoria contínua da qualidade do peixe e dos métodos de produção,
procurando desenvolver projetos de I&D nessas áreas é uma das
motivações para que a equipe continue o trabalho iniciado.

