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Aquacultura - Espanha e Portugal 

Visita aos Países Baixos 

Del 25 al 28 de Janeiro, 2011 

 

 

Misão comercial com os Países Baixos 

 

Com o objectivo de estreitar a colaboração comercial entre Espanha, 

Portugal e os Países Baixos, o governo holandês deseja convidar a uma 

Delegação hispano-portuguesa de produtores do sector da Aquicultura 

para visitar os Países Baixos. Semo organizado um programas de 

visitas que serão marcado para a semana do 25 de Janeiro ao 28 de 

Janeiro do 2011.  Este programa lhes mostrará várias visitas técnicas 

com o fim de atingir e reforçar acordos bilaterais entre os países envolvidos, estabelecer importantes laços 

de ligação quer comercial quer económicas e um intercâmbio de experiências com os aquacultores 

holandeses. A delegação visitará diversos centros de investigação, de formação técnica em aquacultura, 

efectuará reuniões com empresários e associações gremiais. 

 

Organização e custos do programa 

 

A organização do programa realiza-se pela colaboração do Organismo para o desenvolvimento do 

comércio internacional (NCH), Transfer Consultancy (consultora especialista em missões comerciais 

entre Espanha, Portugal e os Países Baixos)  

O programa de visitas está promovido pelos Ministérios de Agricultura e Economia dos Países Baixos 

sendo subsidiado todo o programa, incluindo ajudas de custo e estadia na província de Zeeland. 

Os participantes neste programa devem pagar só os custos da viagem e tranfers aos Países Baixos. 

 

Características do programa 

 

A missão comercial oferece aos participantes: 

 Uma oportunidade única para agrupar os protagonistas do sector para partilhar experiências e 

para obter conhecimentos novos e mais específicos com o objectivo de melhorar a prática no 

sector. 

 Uma plataforma de acção orientada ao intercâmbio de informação, à inovação e negócios entre 

Espanha, Portugal e os Países Baixos. 

 Uma rede de oportunidades e visitas em grupo aos projectos existentes no mercado holandês. 

Serão apresentadas decisões, práticas e tecnologias aplicadas no sector. Tendo em conta soluções 

técnicas a estudar e os problemas existentes no sector.            
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Aspectos específicos da missão  comercial 

 

Embora o sector da aquacultura se ocupe duma ampla temática e práticas disponíveis, o programa salienta 

os seguintes aspectos os quais os Países Baixos podem oferecer novos conhecimentos, práticas e 

tecnologias aplicadas ao sector:  

 Uso de sistemas de recirculação da água (RAS) de alta eficácia e muito baixo consumo de 

energia (para o cultivo do peixe) 

 Criação (moluscos, peixes de água doce, etc)  

 Experiências para a melhora da qualidade. 

 Prevenção das doenças. 

 Sustentabilidade da produção. 

 Novas aplicações com algas. 

 Pesquisa de novas espécies, (micro) dietas, etc. 

 Alianças internacionais quer ao nível tecnológico quer ao nível 

comercial.  

            

 

Como serão preparados os horários das reuniões? 

 

Todos os participantes recebem um programa adoptado. Todos os participantes portugueses, espanhóis e 

holandeses devem preencher um perfil da empresa onde descrevam o tipo de tecnologia e os 

conhecimentos os quais querem abordar com maior interesse. Com esse perfil prévio, a organização 

organizará e marcará diversas reuniões bilaterais durante o evento. 

 

Actividades grupais 

 

Organizaremos reuniões de negócios, realizaremos um almoço, um jantar de encerramento e várias 

visitas. Isto representa uma excelente oportunidade para conhecer outros participantes e confraternizar.             

 

Como fazer a inscrição? 

 

O registo dos participantes far-se-á através dum formulário que será anexo. 

A recepção das inscrições será efectuada por uma estrita ordem de chegada com o máximo de 15 

participantes.   

Exige-se um alto nível de inglês aos participantes. 
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Programa orientativo 

 

Terça – feira (25 Janeiro) Quarta – feira (26 Janeiro) 
9.30: visita a Seafarm (www.seafarm.nl) ) 

Principal produtor holandês de robalos. Eficientes 

sistemas RAS e o nível de automatização fazem 

que a produção seja feita com poucos empregados. 

 

12.00: visita a Zeeschelp (www.zeeschelp.nl) 
Instituto de investigação que realiza vários estudos 

relacionados com a aquicultura. Zeeschelp é 

pioneira no desenvolvimento de viveiros para 

crustáceos.   

 

15.00: reuniões bilaterais  
Sede da provincia de Zeeland. 

 

19.30: cocktail de boas-vindas  
Oferecido pelo Comisario da Rainha de Zeeland. 

10.00: visita Evides (www.evides.nl/en)  
Provedor importante de água para o consumo e para 

fins industriais. É especialista em filtração e da 

dessalinização da água do mar. 

  

12.30: reuniões bilaterais  
 

16.00: visita a Prins & Digemanse 

(www.prinsendingemanse.com)  

Visita guiada às instalações com o acompanhamento 

de um representante da empresa  “Fiber Filtration” 

(sistemas de limpeza de grande quantidades de agua 

com material orgânico) que tem varias instalações na 

fábrica de P&D.  

 

18.00 visita a Algaelink (www.algaelink.com) 

Explicação e apresentação sobre “o  fitoplâncton 

biorreactores”. 

Quinta – feira (27 Janeiro) Sexta – feira (28 Janeiro) 
9.30: visita a Imaris (www.imares.wur.nl/uk)  

I+D/Viveiros. Apresentação  de actividades, 

estudos e soluções para o sector de aquicultura. 

  

12.00: visita a Fishion Aquaculture 

(www.fishion-aquaculture.com) Aquicultura em 

água doce. Inclui visita ao viveiro de Claresse e 

explicação técnica e comercial sobre o seu cultivo. 

 

15.00: visita a Ingepro (www.ingepro.nl)   
Apresentação de actividades,  visita a linha de 

produção, elaboração e embalagens. 

 

19.00: viajem pelo norte do país  
Provincia Noord-Holland (Den Helder). 

9.00: visita TNO Den Helder (www.tno.nl)  

Visita ao instituto de investigação e 

desenvolvimento, especialistas em fouling, entre 

outros.  

13.30: visita a Micanti (www.micanti.com)  
Reunião e apresentação do tema de fouling 

(tratamento e manutenção de malhas). 

  

16.00: reuniões bilaterais 

 

19.00: Ámsterdam  

Clausura do programa. 

 

 

 

Información de contacto 

Para obter mais informações, entre em contato com: 

Luis Gento Rodríguez, M.Sc. 

Transfer Latin Business Consultancy Barcelona 

 

Balmes 76, 1º-2 

T: (+34) 93 272 47 90 

F: (+34) 93 272 47 91 

luis@transfer-lbc.com 

www.transfer-lbc.com  

http://www.seafarm.nl/
http://www.zeeschelp.nl/
http://www.evides.nl/en
http://www.prinsendingemanse.com/
http://www.algaelink.com/
http://www.imares.wur.nl/uk
http://www.fishion-aquaculture.com/
http://www.ingepro.nl/
http://www.tno.nl/
http://www.micanti.com/
mailto:luis@transfer-lbc.com
http://www.transfer-lbc.com/


            

    

 

 

Aquacultura - Espanha e Portugal 

Visita aos Países Baixos 

Del 25 al 28 de Janeiro, 2011 

 

Formulário de inscrição 
 

 : Sr.       Sra.         

Nome : _____________________________________________________ 

Institução / Empresa : _____________________________________________________ 

Cargo : _____________________________________________________ 

Endereção : _____________________________________________________ 

Código Postal / Localidade : _____________________Teléfone: ________________________ 

www : _____________________Email: __________________________ 

Actividade empresarial : _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

  

Interesado : Pode seleccionar varias opções 

 Aquacultura do mar 

 Acuicultura continental 

 Sistemas de produção, elaboração e embalagem 

 Aplicacões com algas 

 Técnicas de cultivo e criação 

 Equipamento e material técnico especializado 

 Outro: ________________________________________ 

 

Observações : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

Interessado em  : _________________________________________________ 

(perfil sócio)   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

Conhecimento de interesses : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

Comentários secundários : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

    

 Dou meu consentimento de que esta informaçao esteja disponivel para o resto de participantes 

com o objectivo de facilitar ligações empresariais   

 

Assinatura:  

Enviar por Fax: (+34) 93 272 47 91 
E-mail: luis@transfer-lbc.com  

mailto:luis@transfer-lbc.com

