
 
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     
OYSTERWORLD - Modernização e expansão produtiva 
para afirmação no mercado internacional 

 MAR-02.01.03-FEAMP-0112 

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
Lisboa e Vale do Tejo 

     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
OysterWorld Lda 

     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
11/04/2018  03/04/2018  21/06/2021 

     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  
APOIO FINANCEIRO DO 
FEAMP 

 
APOIO FINANCEIRO   
PÚBLICO NAC./REG.* 

     
1 629 406,37 EUR  611 027,39 EUR  203 675,80 EUR 

    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     
Atualmente, a Oysterworld utiliza apenas a marinha de Canes para produção.  Esta 
ostreicultura não detém todas as condições necessárias para produzir de forma eficiente, 
fator que limitou de forma considerável o crescimento da empresa e que limita a sua 
competitividade. Deste modo, a empresa tem sido tímida no seu investimento e na sua 
utilização de recursos – razão pela qual a produção é muito inferior ao seu potencial teórico. 
Com efeito, apenas com um projeto que contemplasse a alteração das condições base para 
produção (tanques e comportas) seria viável promover o aumento da produção. 
 
Esta situação verificava-se igualmente no viveiro de Alcaçarenha, que na sua conceção 
original, também tinha como principal objetivo a produção de peixe. Tanto a sua disposição 
como o sistema de circulação hídrica foram concebidos com o objetivo de produzir peixe da 
forma mais eficiente possível. Além disso, esta unidade encontra-se num estado 
relativamente avançado de degradação em virtude de estar abandonada há mais de 10 
anos. 
 
O plano de ação passa assim pela preparação dos viveiros, melhorando as suas capacidades 
de circulação. Uma vez concluída esta fase, proceder-se-á à colocação dos equipamentos 
produtivos necessários, no sentido de reforçar e dinamizar o potencial produtivo da 
unidade. 
 
Assim com o presente projeto, a empresa tem como principais objetivos: - Aumento da 
produção de bivalves que está abaixo da capacidade produtiva dos viveiros, que têm estado 
sobretudo a ser utilizados para validação do método de produção; Aumento do Volume de 
negócios e alcançar maiores margens comerciais (pelo aumento da eficiência da produção). 


