
Anexo 1 –  Guião de entrevista Administrador/Biólogo/Controller 

Financeiro 

Blocos Objetivos Questões 
Legitimação da 
entrevista 

Legitimar a entrevista. 
Assegurar a confidencialidade da 
entrevista. 
Informar acerca dos objetivos da 
entrevista. 
Valorizar o contributo do entrevistado 

 

Caracterização 
da empresa 
 

Conhecer a opinião do administrador 
sobre as diferentes caraterísticas da 
empresa. 
 

1 - O que é a Ostradamus? 
2 - Quando começou a atividade da empresa? 
3 - Quais as razões para a criação desta empresa? 
4 - Quais os momentos chave do percurso desta 
empresa desde então até agora? 
5 - Como se financia a empresa? 

Compreensão 
da natureza, 
funcionamento 
e projeto da 
empresa 

Compreender a forma como o 
administrador perceciona o 
funcionamento e o projeto da empresa. 

6 - Qual a sua estrutura e organização interna? 
7 - Perante o mundo, qual a visão da empresa? 
8 - Qual é a missão da empresa?  
9 - Quais os valores da empresa? 
10 - Como pretende concretizar essa missão? 
11 - Quais os principais objetivos da empresa a 
curto e a médio prazo? 
12 - Quais as principais dificuldades que identifica 
na concretização da missão da empresa? 
13-Como pensa ser possível ultrapassar essas 
dificuldades? 

Caraterização 
do perfil dos 
trabalhadores 
da empresa. 

Conhecer a opinião do administrador, 
biólogo e controller financeiro quanto ao 
perfil que devem ter para que a 
empresaalcance os seus objetivos. 

14 - Descreva-me pormenorizadamente o seu dia 
de trabalho na empresa. 
15 - Quais as suas principais tarefas? 
16 - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
17 - Quais as competências (saberes-fazer e 
saberes-ser) que considera fundamentais para 
desempenhar o seu trabalho? 
18 - Quais os conhecimentos (saberes) que 
considera necessários para o seu desempenho na 
empresa? 

Caraterização 
do perfil dos 
técnicos de 
aquicultura da 
empresa 

Conhecer a opinião do administrador 
quanto ao perfil dos técnicos de 
aquicultura que a empresa precisa para 
alcançar os seus objetivos. 

19 - Quais as principais tarefas de um técnico de 
aquicultura desta empresa? 
20 - Quais as competências (saberes-fazer e 
saberes-ser) que os trabalhadores devem 
apresentar face ao trabalho que terão que 
desempenhar?  
21 - Quais os conhecimentos (saberes) que o 
trabalhador deve possuir? 
22 - Tendo em conta os vários tipos de saberes que 
referiu, quais são aqueles que os seus trabalhadores 
precisam de aperfeiçoar? 
23 - Que temas/áreas considera importantes serem 
abordados na formação? 



Fecho da 
entrevista 

Terminar a entrevista. 
Agradecer e valorizar a participação do 
entrevistado. 
Manter uma vez mais a confidencialidade 
dos dados recolhidos. 

 

 

  



 



Anexo 2 –  Guião de entrevista Técnicos de Aquicultura 
Blocos Objetivos Questões 

Legitimação da 
entrevista 

Legitimar a entrevista. 
Assegurar a confidencialidade da 
entrevista. 
Informar acerca dos objetivos da 
entrevista. 
Valorizar o contributo do entrevistado 

 

Perfil 
Profissional 

Identificar os saberes necessários ao 
exercício da profissão 
Identificar os saberes-fazer necessários ao 
exercício da profissão 
Identificar os saberes-ser necessários ao 
exercício da profissão 

1 - Descreva-me pormenorizadamente um dia de 
trabalho na água. 
2 - Num dia de trabalho na água quais as tarefas que 
deve efetuar antes de entrar na água? 
3 - Essas tarefas são definidas por si ou por outra 
pessoa? 
4 - Dentro de água quais são as suas principais 
tarefas? 
5 - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
6 - Descreva-me pormenorizadamente um dia de 
triagem. 
7 - Num dia de triagem quais são as suas principais 
tarefas? 
8 - Quem é que define essas tarefas? 
9 - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
10 - Quais os dias mais difíceis os dias de água ou os 
dias de triagem? 
11 - Porque é que esses dias são mais difíceis? 
12 - Quais as tarefas que no seu entender tem mais 
dificuldade em realizar e porquê? 
13 - Quais os conhecimentos técnicos que considera 
importantes para o desempenho do seu trabalho? 
Caso não exista uma resposta concreta apresentar 
exemplos, tais como: conhecimentos de biologia. 
14 – Esses conhecimentos devem ser aprofundados 
ou apenas conhecimentos gerais? 
15 – Quanto aos saberes fazer, quais os que 
considera mais importantes para o seu trabalho 
diário? Caso não exista uma resposta concreta 
apresentar exemplos, tais como: métodos e 
técnicas de preparação de sacos. 
16 – E relativamente aos saberes ser, quais 
considera essenciais para o seu trabalho? 

Formação 
Profissional 

Identificar o percurso formativo 
Identificar as necessidades de formação 
 

17 – Qual a sua formação base? 
18 – Já trabalhou na área da aquicultura? Onde? A 
fazer o mesmo trabalho ou outro? 
19 - Já realizou formação profissional na área da 
aquicultura? Se respondeu sim, passar para a 
pergunta 25. 
20 – Não realizou porquê? 
21 – Considera importante a existência de formação 
profissional nesta área?  
22 – Essa formação seria importante porquê? 



23 – Pensa que essa formação iria alterar a sua 
maneira de trabalhar? 
24 – Quais as áreas que gostaria de ver abordada na 
formação? Caso não exista uma resposta concreta 
apresentar exemplos, tais como: segurança, 
biologia, etc. 
25 - Nessa formação que conteúdos e temas foram 
tratados? Caso não exista uma resposta concreta 
apresentar exemplos, tais como: qualidade da água 
como meio de cultura, manuseamento e seleção de 
produtos aquícola. 
26 - Quais foram as aprendizagens mais 
importantes que realizou? 
27 - Que alterações provocaram na sua forma de 
trabalhar?  
28 - Considera que a formação profissional na área 
é suficiente? 
29 - Quais as áreas/temas gostaria de ver abordados 
na formação? 

Fecho da 
entrevista 

Terminar a entrevista. 
Agradecer e valorizar a participação do 
entrevistado. 
Manter uma vez mais a confidencialidade 
dos dados recolhidos. 

 

 



Anexo 3 –  Grelha Analítica de Entrevistas 

Categoria Subcategoria 
Empresa* - Formação e desenvolvimento da empresa (razões da criação, momentos chave e 

financiamento); 
- Estrutura e organização da empresa; 
- Visão perante o Mundo; 
- Valores; 
- Objetivos (curto e médio prazo); 
- Missão (formas para concretizar essa missão e dificuldades). 

Trabalho - Tarefas (identificação das tarefas e local de aprendizagem das mesmas de acordo 
com o posto de trabalho que ocupam); 
- Tarefas num dia de água; 
- Tarefas num dia de triagem. 

Saberes - Saberes; 
- Saber-fazer; 
- Saber-ser. 

Formação - Formação base (identificação das áreas de formação base e níveis de ensino); 
- Experiência profissional na área da aquicultura/ostreicultura; 
- Formação profissional na área da aquicultura/ostreicultura: 
       - identificação dos funcionários com formação na área; 
       - motivos para não possuir formação; 
       - importância da formação; 
       - alterações provocadas pela formação. 
- Temas/Áreas de interesse. 

* A categoria empresa apenas é aplicável na entrevista do Administrador, Biólogo e Controller 
Financeiro. 



Anexo 4 –  Entrevistas 

Entrevista Técnico de Aquicultura 
 
Entrevistador (E) - Descreva-me pormenorizadamente um dia de trabalho na água. 
Trabalhador (T) - É muito complicado! É complicado pois a temperatura da água é baixa, 

principalmente no inverno e o fato não é completamente hermético. Muitas vezes depois do 
almoço até parece que contrai a vestir o fato. Se calhar é das coisas mais complicadas aqui é ir 
para dentro de água. 

E - Que tarefas implica um dia na água? 
T - Temos que abanar ostras, temos que arranjar linhas que se partem com o vento. 

Quando digo abanar ostras, digo abanar ostras fora de pé, com o tempo muito pior do que o 
que está agora. 

Temos que triar essas linhas e colocar a resultante dessa triagem novamente na água. E 
também temos que escovar os sacos.  

E - Num dia de trabalho na água quais as tarefas que deve efetuar antes de entrar na 
água? 

T - Normalmente é vestir os fatos e ir buscar as linhas, depois é triar voltar a ensacar e 
colocar dentro de água de novo no final do dia. 

E - Essas tarefas são definidas por si ou por outra pessoa? 
T - São transmitidas pelo supervisor. Definidas, são pelo diretor de produção. Mas 

normalmente são transmitidas pelo supervisor, mas nem é preciso serem transmitidas pois nós 
já sabemos o que temos que fazer. É um procedimento já normal. 

E - Dentro de água quais são as suas principais tarefas? 
T - As tarefas dentro de água são: abanar, escovar, ir buscar linhas e levar, arranjar as 

linhas que se partem… 
E - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
T - Foi com os meus colegas, ver como faziam e fazer igual. 
E - Então a aprendizagem foi realizada na empresa? 
Exatamente, foi aqui que aprendi. 
E - Descreva-me pormenorizadamente um dia de triagem. 
T - Há triagens mais fáceis e outras mais complicadas. Há triagem que nos pedem coisas 

que nunca fizemos pois há triagens com vários tamanhos e vários feitios, mas normalmente é… 
Se for uma encomenda do oriente, existem sempre as pequenas, que são ostras 

pequenas demais e que têm que voltar para dentro de água. Mas conforme a exigência do 
cliente temos que escolher, umas seguem para o cliente, as mortas são retiradas e as pequenas 
são novamente ensacadas e voltam para a água. O que se faz é despejar os sacos em cima da 
mesa, a ostra é escolhida é ensacada. Ensacada a que fica no viveiro, que não vão para a 
encomenda. As que vão para a encomenda, se for uma encomenda para breve (no dia seguinte) 
podem ficar nas caixas, se for com entrega mais tardia ficam nos sacos dentro de água. 

E -Num dia de triagem quais são as suas principais tarefas? 
T - Todas, depende do que temos para fazer nesse dia, mas tenho que fazer tudo o que 

descrevi anteriormente. 
E - Quem é que define essas tarefas? 
T - É o supervisor. 
E - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
T - Também foi aqui que aprendi. Com a ajuda dos meus colegas, vendo a forma de 

trabalho que têm. 
E - Quais os dias mais difíceis os dias de água ou os dias de triagem? 
T - Apesar de haver triagens mais complicadas, é um trabalho mais psicológico.  
E - Porque é que esses dias são mais difíceis? 



T - A dificuldade é por estarmos a trabalhar com ostras muito pequenas, muitas vezes 
mortas e temos dificuldade em verificar se estão vivas ou mortas. Nesses casos temos que 
carregar na ostra e bater com a ostra para verificar se estão vivas ou não… nessa situação são 
milhões de ostras e é muito complicado.  

E - Quais as tarefas que no seu entender tem mais dificuldade em realizar e porque? 
T - As maiores dificuldades são essas. Mesmo em termos físicos é muito complicado, é 

um trabalho muito minucioso, por esse motivo é que é complicado. Fora esse trabalho os dias 
de água, no inverno, são os que custam mais. 

E - Quais os conhecimentos técnicos que considera importantes para o desempenho do 
seu trabalho? Caso não exista uma resposta concreta apresentar exemplos, tais como: 
conhecimentos de biologia. 

T - Os conhecimentos técnicos mais precisos são os que se relacionam com as pesagens. 
Temos que definir, de acordo com os clientes, muitas vezes manualmente, ostras com diferenças 
de dez gramas. Em centenas de ostras é difícil de reconhecer essas diferenças. É o processo mais 
difícil de apurar. Mas é uma questão muito prática. No meu caso toda a experiencia que tenho 
é prática. Eu aprendi com a prática, com o trabalho aqui. Com os meus colegas, por tentativa e 
erro. 

E -Mas quais os conhecimentos que considera importantes, biologia por exemplo? 
T -Pelo menos o mínimo devíamos ter. Por exemplo devíamos poder perguntar a um 

funcionário, quanto tempo é que a ostra sobrevive fora de água, e ele conseguir responder. 
Ao nível da qualidade da água também era bastante importante, e no que respeita à 

segurança também… pelo menos saber nadar. Ao trabalhar no viveiro nós sabemos que no 
fundo existem paus, redes e outros objetos e como tal é inevitável ter alguns cuidados e por isso 
seria importante termos alguns conhecimentos de como agir em situações de perigo. 

E – Esses conhecimentos devem ser aprofundados ou apenas conhecimentos gerais? 
T -Eu penso que devem ser aprofundados. No nosso trabalho temos situações muito 

diferentes, se estamos a trabalhar no tanque a 50cm ou a 1m ou se estamos a trabalhar em 
mesa a simular marés, as situações são muito diferentes. Saber se a ostra se desenvolve melhor 
com 50 cm de água ou 1m, saber quais as caraterísticas da ostra nestes locais. Saber se apresenta 
caraterísticas diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, formas diferentes. Saber se são 
esses locais que as influenciam assim como a água. Por tudo isto é que considero importante ter 
conhecimentos aprofundados. Ter noção da influência e das consequências do nosso trabalho, 
para não estarmos a desperdiçar recursos. 

E – Quanto aos saberes fazer, quais os que considera mais importantes para o seu 
trabalho diário? Caso não exista uma resposta concreta apresentar exemplos, tais como: 
métodos e técnicas de preparação de sacos. 

T -A contagem, mas é uma questão de concentração, não podem haver distrações, e a 
triagem. Temos que pensar da seguinte forma: se eu não comprar esta ostra o cliente também 
não vai comprar? Temos que conseguir ser críticos, para fazer a seleção das ostras e essa tarefa 
nem sempre é fácil. 

E – E relativamente aos saberes ser, quais considera essenciais para o seu trabalho? 
T -Tem que ser responsável. Muitas vezes com chuva e frio a ultima coisa que nos 

apetece é ir para dentro de água, mas temos que ter essa responsabilidade. Outra situação que 
acontece é acabar a triagem no final do horário de trabalho. Não temos horas extras, mas temos 
que pensar que se deixarmos as ostras a seco elas morrem, por isso temos que ir para a água e 
voltar a colocá-las no sítio. As ostras não são minhas, mas é uma questão de responsabilidade 
laboral. 

Outro aspeto importante, talvez o mais importante, é a comunicação. Temos que 
comunicar e ajudarmo-nos uns aos outros. Temos que saber colaborar e se precisarmos de ajuda 
temos que pedir. 

E – Qual a sua formação base? 
T -Eu sou técnico de informática. 



E – Já trabalhou na área da aquicultura? Onde? A fazer o mesmo trabalho ou outro? 
T -Não. Só trabalhei aqui no viveiro. 
E - Já realizou formação profissional na área da aquicultura? Se respondeu sim, passar 

para a pergunta 24. 
T -Não. Nunca realizei nenhuma formação nesta área. 
E – Não realizou porquê? 
T -Nunca realizei pois nunca trabalhei nesta área, nem nunca pensei nisso. 
E -Considera importante a existência de formação profissional nesta área? 
T -Sim. Considero importante pois através dessa formação podemos aprender novas 

técnicas e dessa forma podemos fazer um melhor trabalho. 
E – Essa formação seria importante porquê? 
T -Penso que seria importante porque me iria mostrar outras formas de trabalhar, talvez 

melhores do que aquelas que utilizamos atualmente. 
E – Pensa que essa formação iria alterar a sua maneira de trabalhar? 
T -Sim, sem dúvida. Possivelmente numa formação iria aperceber-me de determinadas 

formas de trabalhar que seriam melhores ou até melhorar a minha própria forma de trabalhar 
ligando-a com outras formas de trabalhar. 

E – Quais as áreas que gostaria de ver abordada na formação? Caso não exista uma 
resposta concreta apresentar exemplos, tais como: segurança, biologia, etc. 

T -Uma das formações mais importantes seria a de segurança. E depois em termos de 
cultura de ostras, formação especifica sobre as técnicas de crescimento e de desenvolvimento 
das ostras. Aprender em que altura existe mais alimento, como posicionar os sacos. 

E -Referiram também as tarefas de ensacamento, considera importante formação nessa 
área? 

T -Penso que não, pois são tarefas simples. O ensacamento não requer muita formação. 
Pelo contrário ao nível da segurança, nós como já trabalhamos aqui há algum tempo já sabemos, 
mas quem começa não sabe o que pode encontrar dentro de água, e pode não saber como 
reagir. Apesar de na maior parte dos locais ser locais de pouca água, alguns não são e é 
necessário saber que não estamos numa piscina, não podemos andar em todos os locais, e que 
temos que ter alguns cuidados fundamentais para não nos colocarmos em risco. E 
principalmente temos que nos lembrar que se existir um problema grave o auxílio demora a 
chegar… ou só se vier um helicóptero. 

E – Dou por terminada aqui a entrevista. Gostaria de acrescentar alguma coisa? 
T - Não 
E - Muito obrigada pela colaboração. 
T – Obrigado. 
 

  



Entrevista Técnico de Aquicultura 
 
Entrevistador (E) - Descreva-me pormenorizadamente um dia de trabalho na água. 
Trabalhador (T) - Dependo do trabalho que temos que fazer, uns dias temos que abanar 

sacos, escovar sacos, levar linhas para os sítios devidos ou ir buscar linhas, dependo… mas são 
essas as tarefas. 

E - Num dia de trabalho na água quais as tarefas que deve efetuar antes de entrar na 
água? 

T - Antes de entrar na água temos que vestir os fatos, preparar o material que 
precisamos para trabalhar de acordo com o que vamos fazer e depois temos que ir para a água. 

E - Essas tarefas são definidas por si ou por outra pessoa? 
T - A definição do material somos nós que fazemos, pois nós é que sabemos o que nos 

vai ajudar mais, quais os melhores instrumentos para fazer o trabalho. Agora quem gere o 
trabalho é supervisor e o responsável pela produção. 

E - Dentro de água quais são as suas principais tarefas? 
T - As principais tarefas dentro de água são abanar e escovar os sacos. 
E - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
T - Foi aqui, através de formação dada aqui ao longo do trabalho. 
E - Descreva-me pormenorizadamente um dia de triagem. 
T - No caso das pequenas, começamos por ir buscar as linhas. Normalmente o supervisor 

ou o responsável pela produção indica-nos quais as linhas que devemos trabalhar, tiramos as 
linhas para fora de água e começamos a preparar o material. De acordo com a situação pode ser 
a triadora ou preparar a bancada. Se estivermos a trabalhar com a triadora dividimos a equipa, 
ficando uns a colocar as ostras na triadora e outros a recolher depois de selecionadas. No caso 
da seleção manual, uns ficam a selecionar por calibres os restantes colocam em sacos para 
voltarem para a água ou para seguirem para os clientes. 

E - Num dia de triagem quais são as suas principais tarefas? 
T - Depende dos dias, mas tenho que fazer todas as tarefas de acordo com o trabalho 

previsto para esse dia. 
E - Quem é que define essas tarefas? 
T - O supervisor ou o responsável pela produção. 
E - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
T - Aprendi na empresa. 
E - Quais os dias mais difíceis os dias de água ou os dias de triagem? 
T - Os dias de água. Fora de água (triagem) não estamos a fazer tantos esforços, estamos 

mais parados, mais protegidos. Os dias de água são mais difíceis. 
E - Porque é que esses dias são mais difíceis? 
T - Fazemos mais esforços e no inverno a água está muito fria é muito difícil, mesmo 

com os fatos. 
E - Quais as tarefas que no seu entender tem mais dificuldade em realizar e porquê? 
T - Abanar e escovar. 
E - Quais os conhecimentos técnicos que considera importantes para o desempenho do 

seu trabalho? Caso não exista uma resposta concreta apresentar exemplos, tais como: 
conhecimentos de biologia. 

T - Os conhecimentos de biologia eram importantes para sabermos o que estamos a 
fazer em concreto, e não apenas fazer porque alguém nos disse para fazer. 

E - Esses conhecimentos devem ser aprofundados ou apenas conhecimentos gerais? 
T - Acho que devem ser aprofundados porque só assim podemos saber em concreto o 

que temos que fazer para melhorar por exemplo o crescimento das ostras. 
E - Quanto aos saberes fazer, quais os que considera mais importantes para o seu 

trabalho diário? Caso não exista uma resposta concreta apresentar exemplos, tais como: 
métodos e técnicas de preparação de sacos. 



T - Aqui o mais importante é a afinação do cultivo, que é afinar o crescimento da ostra 
para conseguirmos um bom produto e os conhecimentos das marés são importantes para 
sabermos onde colocar as ostras de forma a comerem mais e dessa forma crescerem mais. 

Ao nível da qualidade da água também é importante, pois as ostras são animais muito 
sensíveis. Qualquer mudança na temperatura influencia a alimentação da ostra, por isso é 
necessário saber também um pouco a esse nível. 

E - E ao nível da vossa própria segurança? 
T - Em termos das ostras não, mas com algum material de trabalho é necessário mais 

cuidado e deviam de haver certos avisos ou prepararem as pessoas para o trabalho com esses 
materiais. 

E - E relativamente aos saberes ser, quais considera essenciais para o seu trabalho? 
T - Alegria e boa disposição. Acho que se existir um bom ambiente entre todos o trabalho 

corre melhor. Mas também a responsabilidade e a autonomia pois só assim se consegue 
trabalhar bem. 

E - Qual a sua formação base? 
T - Soldadura. 
E - Já trabalhou na área da aquicultura? Onde? A fazer o mesmo trabalho ou outro? 
T - Não 
E - Já realizou formação profissional na área da aquicultura? Se respondeu sim, passar 

para a pergunta 24. 
T - A formação que tive foi aqui na empresa. 
E - Não realizou porquê? 
T - Nunca procurei, pois nunca trabalhei nesta área. 
E - Considera importante a existência de formação profissional nesta área? 
T - Penso que sim, que seria importante. 
Para mim fazia-me falta porque não tenho conhecimentos sobre ostras e assim poderia 

aprender e fazer um melhor trabalho. 
E - Essa formação seria importante porquê? 
T - Para aprender novas técnicas e outras formas de trabalhar e termos conhecimentos 

próprios, sabermos o que estamos a fazer e porquê. 
E - Pensa que essa formação iria alterar a sua maneira de trabalhar? 
T - Sim, pois nessa situação já iria fazer o trabalho com o meu próprio conhecimento. 
E - Quais as áreas que gostaria de ver abordada na formação? Caso não exista uma 

resposta concreta apresentar exemplos, tais como: segurança, biologia, etc. 
T - Para mim é no próprio conhecimento da ostra, saber a constituição da ostra e outros 

aspetos ligados às ostras. 
E - E ao nível da segurança? Qualidade de água? Dar nós? 
T - Tudo isso é importante porque vai ajudar a realizar o trabalho bem sem estar a 

perguntar o que temos que fazer. 
E –Não tenho mais questões, a entrevista está terminada. Queria apenas agradecer pela 

colaboração. 
T – Obrigado. 
 

  



Entrevista Técnico de Aquicultura 
 
Entrevistador (E) - Descreva-me pormenorizadamente um dia de trabalho na água. 
Técnico (T) -Um dia na água, é vestir o fato e entrar dentro de água. 
Normalmente o objetivo é para abanar os sacos, para tratar das ostras. Um dia de 

trabalho na água depende dos sacos com que estamos a trabalhar, pois as necessidades são 
diferentes. Se estivermos a trabalhar com uma malha mais pequena temos que descolmatar 
melhor, temos que escovar, temos que ver se não há coladas, levantar o saco, virar ao contrário 
e ver se não há ostras coladas, e descola-las com cuidado. É necessário especial cuidado 
principalmente com as mais novas (as sementes). Temos que abanar bem, mais ou menos dez 
vezes de maneira a descolmatar, tirar os limos e que elas se descolem em si, batam umas nas 
outras e que se descolem pois elas colam-se umas às outras. Resumidamente, no tratamento 
das ostras temos três tarefas: abanar, escovar e descolar. 

E - Num dia de trabalho na água quais as tarefas que deve efetuar antes de entrar na 
água? 

T -Vestir o fato, agarrar na escova e ir para dentro de água. 
E -Essas tarefas são definidas por si ou por outra pessoa? 
T -São definidas pelo biólogo da empresa e pelo diretor de produção que nos deram essa 

formação. Agora já somos nós a passar essa formação, uma vez que sou o trabalhador mais 
antigo da empresa. 

E - Dentro de água quais são as suas principais tarefas? 
T -Num dia em que temos que abanar ostras, é vestir o fato agarrar na escova e 

metermo-nos dentro de água.  
Agora temos realizado essa tarefa semanalmente, temos sempre um dia para tratar da 

semente, mas depende das necessidades das ostras. De acordo com o seu tamanho e a malha 
dos sacos, temos necessidade de escovar mais ou menos. As malhas mais pequenas, as malhas 
quatro e seis, necessitam de ser mais escovadas e abanadas, as restantes já só se fazem as 
marés. 

As marés são feitas com as mesas que temos na água, que imitam as marés pois durante 
um período de tempo estão a seco e outro estão submersas. Ou seja, estão a simular uma maré 
dentro do viveiro. 

Nestes dias é despejar as ostras para cima da esferovite na mesa ou quando não estão 
na mesa, temos sacos com esferovite no exterior que viramos de forma a que as ostras fiquem 
a seco. 

No caso da malha nove e malha treze, normalmente já não se abanam nem escovam 
tantas vezes, apenas se fazem marés, só nas malhas inferiores é que tínhamos esse 
procedimento. 

Mais procedimentos dentro de água… antes tínhamos que ir buscar as ostras, agora 
temos o barco, já não fazemos esse procedimento. O barco vai buscar as linhas e trás as ostras 
para nós triarmos. 

De resto as tarefas são de organização, como vamos fazer está semana, por exemplo. 
Vamos organizar o que o temporal por vezes desfaz. E tentar refazer de maneira a que o vento 
não estrague ou estrague o menos possível e deixar as ostras num quadrante favorável de vento. 
É necessário também ter esse cuidado, colocar as linhas de forma a que as ostras apanhem o 
vento de frente para que tenham comida e se tornem mais resistentes. 

As tarefas são escovagem, o abanar, o descolar e o virar… não há muito mais…. 
Há a procura. A procura das ostras que são necessárias, por vezes tem que ir alguém que 

nós denominamos, o olheiro, que vai verificar o calibre das ostras que são necessárias e existe 
ainda o processo de amostragem. Neste caso tem que se escolher sacos aleatórios e sacos fixos 
nas linhas para proceder às contagens e calcularmos os crescimentos e as mortalidades, 
calcularmos esses parâmetros todos. 

E - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 



T -Através de formação dada pelo biólogo e pelo diretor de produção. Já trazia alguma 
teoria sobre bivalves através do meu curso, pois estudei Biologia Marinha, mas pouca coisa, mais 
ao nível da taxonomia, mas a nível da produção nunca foi um tema abordado no curso, foi mais 
a formação dada na empresa. 

E - Descreva-me pormenorizadamente um dia de triagem. 
T -Depende da triagem, mas normalmente é efetuar a separação por tamanhos. Essa 

triagem pode ser feita na triadora ou manualmente. 
Quando são tamanhos inferiores, as malhas quatro, vão para a triadora. Na triadora o 

que se faz é despejar os sacos para a rede, e com a vibração as ostras pequenas caiem para o 
tabuleiro inferior e as maiores ficam no tabuleiro superior. Dependendo do tamanho as grelhas 
são ajustadas e nestes dias o nosso trabalho é retirar as mortas e as coladas. As mortas são 
retiradas, as coladas ficam num tabuleiro à parte para posteriormente serem descoladas. 

Num dia de triagem manual de ostras adultas, o trabalho consiste em despejar os sacos 
para a mesa e separar a “olho”, com a experiência já temos uma “balança na mão” que nos 
permite fazer essa separação de acordo com os diferentes calibres (0 a 5). 

E - Num dia de triagem quais são as suas principais tarefas? 
T -Todo o que descrevi anteriormente. Num dia de triagem na triadora é transportar as 

ostras para a triadora e após a passagem destas pela máquina, retirar as mortas e as que estão 
coladas, num dia de triagem manual, realizo todo o processo manualmente. 

E - Quem é que define essas tarefas? 
T -As tarefas são definidas pelo diretor de produção, ou pelo supervisor. 
E - Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
T -A aprendizagem foi aqui na empresa.  
Já apanhei muita ostra para consumo próprio, o que me fez conhecer algumas das 

espécies, mas por exemplo a ostra plana apenas conheci aqui. Tenho alguns conhecimentos uma 
vez que, sempre fui pescador e sempre tive barco e também através do curso de Biologia 
Marinha, mas relativamente à produção de ostras aprendi na empresa. 

Antes de vir para a Ostradamus, trabalhei um mês numa outra empresa na mesma área, 
onde realizava o mesmo tipo de tarefas. Já trazia alguma formação, por exemplo já tinha 
trabalhado com uma triadora mas a seco, só com a trepidação. Nesse caso nós só tínhamos que 
ensacar e preparar para o cliente, mas foi apenas um mês. 

E - Quais os dias mais difíceis os dias de água ou os dias de triagem? 
T -Depende da estação do ano. No Inverno custa mais ir para a água, no verão não custa 

tanto. 
Há muitas variáveis, se estivermos debaixo do telheiro com todas ferramentas e todo o 

que precisamos para triar, se calhar custa menos, mas se tivermos que ser nós a ajustar-nos às 
condições do terreno, como por exemplo, quando fazemos a triagem na margem dos tanques 
já é mais difícil. As dores nas costas aparecem, por vezes não é tão confortável, temos que tentar 
encontrar a melhor posição, mas nem sempre é possível. 

Mas voltando a questão, os dias mais difíceis!? Os de amostragem, amostragem das 
mais pequenas. 

São sacos com duas mil, três mil e nós temos que contar aquilo tudo. Muitas vezes estão 
coladas e mortas e nós temos que contar todas. Por vezes é quase necessária uma pinça. 
Enquanto um trabalho mais maçador, é a amostragem das pequenas. Relativamente ao frio é 
sem dúvida no inverno, ir para a água. 

E - Quais as tarefas que no seu entender tem mais dificuldade em realizar e porque? 
T -Já trabalho aqui há quase dois anos já não tenho nenhuma tarefa que tenha assim 

muita dificuldade. Talvez as tarefas que realizei menos como por exemplo, medir a ostra e 
efetuar os registos dos tamanhos nos respetivos quadros. Como realizei poucas vezes o registo 
da amostragem, talvez seja isso mais complicado. Não sendo nada de muito complicado, uma 
vez que é apenas a medição com a craveira e depois efetuar o registo numa folha de Excel, no 
entanto é uma tarefa na qual estou menos à vontade em fazer. 



As tarefas que sei menos e que nunca faço é no que respeita a ferramentas, serras 
circulares, cortar coisas, trabalhar com rebarbadoras e similares. A única coisa que eu fiz, nessa 
área, de origem neste viveiro foram as comportas. Eu e outro colega construímos as comportas 
em madeira, mas cortar e soldar não é uma tarefa que saiba fazer. 

E - Quais os conhecimentos técnicos que considera importantes para o desempenho do 
seu trabalho? Caso não exista uma resposta concreta apresentar exemplos, tais como: 
conhecimentos de biologia. 

T -Conhecimentos sobre marés. Entender as marés e os estímulos da natureza. 
Compreender como o ser vivo se vai comportar de acordo com esses estímulos. 

Ao nível das ostras, temos que conhecer a ostra. Conhecer as suas tonalidades da casca, 
conhecer o oco, se está vazia é sinal que está sem água, conhecer todos os pormenores relativos 
à biologia da ostra e que levam a que seja uma ostra melhor. 

E – Esses conhecimentos devem ser aprofundados ou apenas conhecimentos gerais? 
T -Dependo do que se pretenda, se se pretende fazer uma ostra de topo, já são 

necessários muitos conhecimentos. Não há muitos estudos lançados, mas já há quem faça ostras 
com muita especificidade. Por exemplo com tratamento de bolsas de lamas. 

Já existem sistemas integrados que permitir produzir uma boa ostra e para trabalhar a 
esse nível são necessários conhecimentos aprofundados. 

E – Acha que todos os trabalhadores devem ter esses conhecimentos? 
T -Todos não, mas quem orienta o trabalho sim. Quem orienta o trabalho tem que 

conhecer os estímulos para aprimorar o cultivo. Esse conhecimento sobre a orientação dos sacos 
relativamente ao vento, ou a necessidade de abanar mais ou menos os sacos, ou a necessidade 
de retirar o lodo, todos esses conhecimentos vão depois passando para os restantes 
trabalhadores. 

E – Quanto aos saberes fazer, quais os que considera mais importantes para o seu 
trabalho diário? Caso não exista uma resposta concreta apresentar exemplos, tais como: 
métodos e técnicas de preparação de sacos. 

T -No inicio do trabalho na empresa existiam mais pormenores que tínhamos que ter 
em atenção. Relativamente aos sacos, tínhamos que conformar os sacos, tínhamos umas 
maquinas manuais para conformar os sacos e umas molas que eram colocadas nos sacos, mas 
já não o fazemos. 

Com o tamanho do viveiro e com a vasta produção não conseguimos ter tempo para 
realizar essas tarefas. 

Relativamente aos sacos neste momento o que fazemos é lavar e furar. 
Nos sacos o que se faz é lavar, furar, cortar a esferovite à medida e fazer as uniões. 
Neste momento vamos começar a trabalhar mais na maré (nas mesas). Por isso, temos 

que começar a pensar como é que o vamos fazer. As mesas já estão prontas, mas não 
conseguimos trabalhar nelas pois ficamos enterrados. Temos que criar um “corredor” com 
paletes ou outro material, entre as mesas para conseguirmos trabalhar. Temos que pensar como 
é que vamos prender os sacos às mesas, para que lado vamos colocar os elásticos, onde é que 
vamos colocar as mesas, se mais profundas ou mais superficiais, enfim, são estes os aspetos que 
neste momento temos que trabalhar mais. 

Temos também sempre alguma troca de informação com outros produtores o que 
também ajuda. 

E – E relativamente aos saberes ser, quais considera essenciais para o seu trabalho? 
T -Ser responsável, organizado, criativo, neste trabalho especificamente tem que ser 

resistente e tolerante à dor. Em termos físicos tem que existir alguma robustez física. Tem que 
existir solidariedade, temos que trabalhar uns para os outros, tem que existir entreajuda, tem 
que ser sempre um trabalho de equipa, trabalhar para o mesmo objetivo. 

E -Qual a sua formação base? 
T -Biologia Marinha e Biotecnologia, não está terminado, faltam quatro cadeiras. 
E – Já trabalhou na área da aquicultura? Onde? A fazer o mesmo trabalho ou outro? 



T -Não. Fiz o projeto final de curso com anelídeos (minhoca da lama) que se usa na pesca, 
e montei em conjunto com colegas um sistema de manutenção de marisco, para uma 
marisqueira. Tanques, a parte do esgoto e saneamento, a parte de refrigeração, fiz esse sistema 
todo para a marisqueira.  

Ao nível de ostras só na empresa em que estive um mês antes de vir para cá. Fora isso, 
sempre tive aquários em casa, sempre fiz criação de peixes de aquariofilia, sempre gostei muito 
de animais, mas nesta área e a nível profissional, só aqui e o mês na outra empresa.  

E - Já realizou formação profissional na área da aquicultura? Se respondeu sim, passar 
para a pergunta 24. 

T -Através do centro de emprego, fiz um estágio profissional aqui na empresa de nove 
meses, nível três, equivalente ao 12º ano. Agora quando terminar a licenciatura é que já poderei 
fazer um estágio de nível cinco. 

E - Nessa formação que conteúdos e temas foram tratados? Caso não exista uma 
resposta concreta apresentar exemplos, tais como: qualidade da água como meio de cultura, 
manuseamento e seleção de produtos aquícola. 

T -Todos os temas que falamos anteriormente, tudo o que respeita à ostricultura. 
E – Abordaram, por exemplo, temas como a qualidade da água? 
T -Relativamente à qualidade da água, o que se utiliza é sonda e esse trabalho é realizado 

pelo Francisco (biólogo). Nós verificamos apenas o aspeto, se está turva; as cores, se estiver 
verde é sinal que tem muito fitoplâncton. 

De resto a análise da água é realizada pelo Francisco com a sonda que regista 
oxigenação, temperatura e ph. 

Eu sei fazer testes de ph pois sempre fiz nos aquários que tenho em casa, a temperatura 
também sempre medi, a oxigenação só é possível medir com sonda e essa tarefa nunca realizei. 

E – A nível de manuseamento e seleção dos produtos, por exemplo, foram temas 
abordados no estágio? 

T -Ao nível da produção de ostras, foram abordados todos os temas. 
E - Quais foram as aprendizagens mais importantes que realizou? 
T -Todas as aprendizagens são importantes. Mas talvez a destreza para ouvir o som que 

a ostra apresenta, para saber se está viva ou não, conseguir separar por tamanhos identificando 
as mortas e as coladas. Saber descolar as ostras. Compreender a necessidade de serem abanadas 
e de serem limpas (comerem mais, crescerem mais, terem uma forma melhor, não 
encaracolarem, não ficarem tortas, não colarem ao saco nem umas às outras), compreender a 
necessidade de mudar de malha (fazer uma triagem pois já estão a sufocar ou já tem grande 
densidade dentro do saco). Penso que é saber qual a altura ideal para triar, para separar, para 
vender, para colocar na praia, para colocar num local mais profundo ou num local com menos 
lama, entender os estímulos, saber “ler” a natureza e as ostras. 

E - Que alterações provocaram na sua forma de trabalhar?  
T -O gosto pelos animais não se alterou, acho que até cresceu. Tornei-me mais 

persistente, mais organizado. Com as diferentes fases que já passei, desde estagiário a 
trabalhador e a alguém que agora já dá alguma formação, já passei por diferentes estados e por 
muitas alterações. 

E – Talvez mais responsável? 
T -Tenho a que sempre tive uma vez que tenho superiores. As alterações são que tenho 

obrigação de saber um pouco mais do que os que chegaram agora à empresa e tenho que passar 
esse conhecimento. 

Ser mais criativo, mais polivalente. Aqui temos que ser polivalentes e atentos, porque 
há mínima mudança temos que estar atentos e agir. A natureza não espera, temos que ter 
capacidade de reagir logo, sangue frio. 

E - Considera que a formação profissional na área é suficiente? 



T -Nós no estágio aqui devíamos ter tido uma formação, que não tivemos, dada pelo 
Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR). Acho que uma “luzes” sobre a biologia 
da ostra (saber abrir uma ostra e saber carateriza-la, conhecer melhor as ostras) faz falta. 

E -Existe essa formação adequada? Tem conhecimento dessas formações? 
T -Não há muita formação em Portugal. Mas já há quem saiba mais do que nós de 

certeza.  
Em Olhão, no IPIMAR existem formações ou através de outros produtores que já 

trabalhem há mais tempo e que nos possam passar esse conhecimento. 
Mas o objetivo era perceber um pouco mais, eu por exemplo tenho alguns 

conhecimentos do meu curso, sei a fisiologia ostra, agora saber a diferença entre as cores e o 
músculo e o glicogénio acumulada, e todas as partes que entram para a bilogia da ostra já não 
percebo assim tanto. 

E –Então essas seriam as áreas/temas que gostaria de ver abordados na formação? 
T -Sim. Mas também diferentes modos de produção, e técnicas que possam aumentar o 

cultivo, que possam otimizar. Bem como segurança e conhecimentos sobre marés.  
E – Terminou a entrevista. Da minha parte é tudo. Muito obrigada pela colaboração. 
T – Obrigado. 
 
 

  



Entrevista Técnico de Aquicultura 
 
Entrevistador (E) – Bom dia, como já tinha explicado, esta entrevista está a ser realizada 

no âmbito de um mestrado em Formação de Adultos, nesse âmbito pretendo criar um 
dispositivo de formação para os trabalhadores desta empresa. Para tal, tenho procurado estudar 
aprofundadamente a empresa de forma a definir o perfil dos funcionários, com base no qual 
criarei o plano de formação para os mesmos. Assim, gostaria desde já agradecer-lhe a sua 
disponibilidade e colaboração. 

Para iniciar queria que me descrevesse pormenorizadamente um dia de trabalho na 
empresa. 

Trabalhador (T) - Um dia de trabalho, como o de hoje, de triagem, é pegar no jipe e no 
atrelado, ir à água, puxar as linhas, trazer as linhas para a margem, desatar as linhas, carregar o 
atrelado, trazer para a área de triagem, descarregar, triar, voltar a ensacar tudo nos sacos 
devidos e voltar a colocar os sacos na água. 

E - E sem ser um dia de triagem? 
T - Um dia de água… é chegar, vestir o fato, às 8h30 estamos dentro de água. Abanar 

sacos, escovar sacos dependendo das linhas. 
E - Quais é que são as tuas principais tarefas? 
T – Eu, num dia de trabalho, ando sempre no meio deles (dos trabalhadores), ou seja, 

vou passando por todos, ando no meio deles e vou dando apoio onde eles precisam. Ando 
sempre de um lado para o outro… a ver onde é necessário apoio ou se é preciso mudar uma 
pessoa de um lado para o outro para acelerar uma parte. Basicamente é organizá-los de maneira 
a que esteja sempre a andar. 

E - Como é que aprendeu a realizar essas tarefas? 
T - A organizar equipas?! Trabalhei 20 anos numa fábrica de vidro duplo, estava à frente 

da produção. Tinha 15 a 20 pessoas que tinha que organizar, que gerir. 
E - Quais são as tarefas em que tens mais dificuldades em realizar e porquê? 
T - Talvez a parte mais técnica, sobre as ostras, mas isso virá com o tempo. Não é na 

escolha… a triagem é fácil, mas por exemplo identificar as que têm mais carne, as que têm 
bolsas. É fácil para o Ricardo e para o Francisco, eu ainda estou um bocadinho… tenho 
dificuldade. 

E - Quais são as competências, os saberes, o saber fazer o saber ser, as atitudes e os 
comportamentos que consideras importantes para o desempenho do teu trabalho? 

T - Tem que saber fazer um bocadinho de tudo, soldar, trabalhar com rebarbadoras, 
serras, seja o que for, inclusive o trabalho da água. Tem que saber fazer um pouco de tudo e 
quando não se sabe é “bola para a frente” e havemos de saber. Quando não se sabe aprende-
se. 

E - E ao nível de atitudes e comportamentos? 
T - A nível de atitudes, com os mais novos por vezes é complicado, mas leva-se. Eles têm 

conhecimentos, há dois que já cá estavam antes de mim, só que são mais novos, tirando isto 
não trabalharam em mais lado nenhum, não têm aquilo de… chegamos ao trabalho: a hora de 
entrada é às 8, é mudar de roupa e começar a trabalhar. Se eu não começar a puxar por eles, às 
vezes são 9h30 ainda está tudo na conversa dentro do contentor. É das oito ao meio dia e da 
uma às cinco, sempre a trabalhar, e por vezes tenho que estar … “embora, vamos lá”. Isto para 
eles é o deixa andar… não fazemos hoje, fazemos amanhã. 

E - Quais são os conhecimentos que eles devem possuir? O que é mais importante eles 
saberem? 

T - Acho que é… se estiverem a desatar sacos à borda de água, se virem passar um peixe 
“Olha ali!” ou um camarão, deixam tudo para ver o camarão. Não pode ser assim, numa empresa 
não pode. Eu estive aqueles anos todos à frente, e consegui chegar a um ponto em que não 
tinha que me chatear, as coisas estavam sempre a andar. E aqui não, estou aqui há uns meses. 

E - Estás há quanto tempo na empresa? 



T - Cinco ou seis meses, mas já está a melhorar. Eles ainda não perceberam que é para 
se fazer. Não é para estar a ver o cavalo, ou o pássaro. É para desatar os sacos, carregar, trazer 
para a bancada e quanto mais rápido vier para a bancada, mais rápido triamos, mais rápido 
voltam para a água. 

E - E ao nível de saberes técnicos, é importante terem esses saberes técnicos ou não? 
T - Uma parte acho que sim. 
E - Quais? 
T – Segurança, eles são um bocado irresponsáveis. 
E - Falaste na irresponsabilidade que é muito acentuada. Ao nível de conhecimentos das 

ostras também têm que ter conhecimentos mínimos? E relativamente à água, por exemplo? 
T - Acho que numa empresa não pode ser só uma pessoa ou duas a ter uma 

responsabilidade. Por exemplo, se eu deixar uma comporta aberta. Se eles virem, têm que a 
fechar. Se virem que está mal têm que chamar a atenção seja a quem for, seja a mim ou a outra 
pessoa, senão chegamos cá no dia seguinte e está o tanque vazio. É só um exemplo, mas aplica-
se em tudo. Eu farto-me de me chatear com eles por causa da desarrumação e do lixo… eles 
podem passar pela mesma coisa dez vezes e não são capazes de apanhar e pôr no sítio. 

E - Realizaste alguma formação profissional na área da aquicultura? 
T- Com o Ricardo há uns anos atrás, na Gambia! 
E - Que temas foram tratados nessa formação? 
T - Não me lembro. 
E - Quais é que foram as aprendizagens mais importantes que tiraste dessa formação? 
T - Nunca tinha trabalhado com ostras, foi o princípio de tudo “Olha isto é uma ostra!!” 

Foi a partir daí… 
E - Foram os conhecimentos básicos da ostricultura? 
T - Sim, eu não tinha noção que ele fazia isto assim, que estavam a flutuar na água, nos 

sacos, veio tudo daí. 
E - Então todos os teus conhecimentos-base vieram dessa formação? 
T - Vieram do Ricardo. 
E - E essas aprendizagens acabaram por ser importantes no que estás a fazer neste 

momento? 
T - Muito, muito mesmo. 
E - Que alterações é que achas que essa formação teve na tua forma de trabalhar? 
T - Relativamente à Gambia isto é muito maior, mas os princípios aplicam-se sempre. 
E – Portanto, da formação que tiveste, acabas por conseguir aplicar todos os 

conhecimentos aqui? 
T - Sim, sim. A área é maior e temos a máquina de triagem, mas as bases são as mesmas. 

Voltamos a usar os conhecimentos todos. 
E - Achas que a formação profissional na área é suficiente? 
T - Qual é essa formação??? Não existe, só aqui. 
E - Só a dada na própria empresa como foi o teu caso. Exterior à empresa não tens 

conhecimento de nenhum outro tipo de formação? 
T - Não. Nada. 
E - Quais são as áreas, os temas que gostarias de ver abordados numa formação? 
T - Aqui? Se calhar é mesmo a segurança e a responsabilidade. Eu acho que se toda a 

gente “remar” para o mesmo lado, o barco não nada às voltas.  
E - O espírito de equipa? 
T - O espírito de equipa está cá, só mesmo com espírito de equipa é que com frio e todos 

molhados estamos a rir. Ou seja, os trabalhadores acham que é para passar das oito às cinco e 
chegar ao fim e está feito. E devia ser, vamos ver se até às cinco fazemos o máximo que 
conseguimos, um incentivo. 

E - E esse incentivo de onde é que achas que tem que partir? Da parte dos 
administradores, de quem está nos cargos superiores? Da tua parte enquanto responsável? 



T - Da minha parte é estar sempre a dizer “embora, embora”, estar sempre a puxar. 
E - Tentas fazer isso??… e dos superiores, achas que é necessário haver esse incentivo?  
T - Às vezes, é como os mais novos dizem. Chegar e dizer: “Bom trabalho!”, chega! Mas 

devia ser um incentivo que os faça puxar por isto, querer andar para a frente, não abrandar. 
E - Quais é que achas que são as maiores dificuldades com que vocês se deparam aqui? 
T - O frio! A pior coisa que me podem fazer é entrar na água às oito da manhã. 
E - Mas porquê? Os equipamentos não são adequados? 
T - Não, são excelentes! Mas ao fim de três horas dentro de água nem com o melhor 

fato do mundo. 
E - Então essa é a maior dificuldade? 
T - Sim, estou a tentar ver se convenço o Ricardo a fazer uma rotatividade na água. Uns 

vão de manhã outros vão à tarde para dar tempo para os fatos secarem para o dia seguinte. Em 
vez de ir a equipa toda para a água e no dia a seguir vestir os fatos molhados, vamos trocando, 
os que foram de manhã, no dia seguinte de manhã, já têm o fato mais seco. Neste momento 
somos quatro ou cinco, por isso não vai compensar nada, não se vai ver o trabalho feito. Mas 
imaginando que tínhamos o dobro dos trabalhadores, faziam-se duas equipas e já era diferente, 
já se conseguia ver trabalho. 

E – Da minha parte é tudo. Muito obrigada pela colaboração. 
T – Obrigado. 

  



Entrevista Controller Financeiro 
 
Entrevistador (E) - O que é a Ostradamus? 
Controller(C)-A Ostradamus é uma empresa que se dedica a produção, criação e 

comercialização de ostras. 
E -Quando começou a atividade da Ostradamus? 
C -Em agosto de 2014 com passagem de sociedade limitada para uma Sociedade 

Anonima.  
E -Quais as razões para a criação desta empresa? 
C -As razões para a criação desta empresa foram o aumento da capacidade produtiva, 

um investimento em novas instalações que levou à entrada de novos investidores e 
consequente criação de uma nova empresa. 

E -Quais os momentos chave do percurso desta empresa desde então até agora? 
C -O primeiro é em 2014 com a entrada de capital de risco, com novos investidores e 

uma nova administração e com a introdução de quatro milhões de ostras na água, com inicio da 
produção em setembro. 

E -Como se financia a Ostradamus? 
C -É uma empresa de capital de risco, capitais próprios digamos assim. 
E -Qual a sua estrutura e organização interna? 
C -Tem um Conselho de Administração, um controller financeiro, um supervisor e 

operários (uma equipa de trabalho). 
E -Perante o mundo, qual a visão da Ostradamus? 
C -A Ostradamus é uma empresa que quer apostar em ostras de qualidade, quer ser uma 

referência na criação e produção de ostras, como antigamente já fora Setúbal, e a Ostradamus 
quer estar entre os melhores, com os melhores, com a melhor ostra possível. 

E -Qual é a missão da Ostradamus?  
C -A missão é, através de um baixo impacto ambiental, criar ostras com qualidade o mais 

rapidamente possível. Ou seja, tentar criar uma ostra de qualidade sem recurso recorrendo 
unicamente ao meio ambiente e procurando criar o menor impacto possível nesse mesmo meio. 

E -Quais os valores da Ostradamus? 
C -Os valores são exatamente esses, produzir uma ostra de qualidade com o menor 

impacto ambiental possível. Sem recurso nessa produção a nenhum tipo de alteração ao meio 
em que nos encontramos, sem introdução de nenhuma substancia que altere o meio ambiente 
e as caraterísticas que o rio proporciona que são de excelência. Apenas através de boas práticas 
de aquicultura. 

E -Como pretende concretizar essa missão? 
C -Apesar de ser um processo constante de aprendizagem, acima de tudo tentamos 

implementar boas práticas de aquacultura. 
Tratam-se de processos produtivos que nós próprios estamos a implementar e a 

desenvolver, acabando por ser um pouco na base da tentativa e erro. Procuramos melhorar 
técnicas que anteriormente existiam e desenvolve-las ao nível da aquacultura, na criação de 
ostras em viveiro. 

E -Quais os principais objetivos da Ostradamus a curto e a médio prazo? 
C -Os principais objetivos é criar uma referência no mercado da pré-engorda, ou seja, 

abastecimento de ostras para os grandes distribuidores de ostras a nível internacional e 
posteriormente criar uma marca de referência a nível nacional. 

E -Quais as principais dificuldades que identifica na concretização da missão da 
empresa? 

C - As principais dificuldades são ao nível da captação de capital humano, ou seja, 
disponibilidade para integrar uma equipa de trabalho em aquacultura. Trata-se de um trabalho 
recente em Portugal pelo que não existem técnicos de aquacultura, pelo menos não em número 
suficiente. 



Faltam apoios na criação de infraestruturas. A ostra é considerada um bem de luxo, 
dentro da atividade piscatória, no meu entender não devia ser taxado como um bem de luxo, 
mas sim com um bem de pesca, devia ter as mesmas caraterísticas. 

E -Então em termos de legislação também existem alguns problemas? 
C -Sim, faltam alguns apoios em termos de legislação, não existe um contrato de 

trabalho do setor, estão enquadrados na pesca, mas não existe nada específico para a 
aquicultura ou para a ostracultura.  

E -Como pensa ser possível ultrapassar essas dificuldades? 
C -Estamos a aguardar pelo reconhecimento da importância da aquacultura em 

Portugal, o que trará novos investimentos e novos desenvolvimentos na área. Também a 
alteração da legislação e um controlo mais intenso dos produtores e das suas formas de 
produção é fundamental.  

Nós sofremos com os outros produtores uma vez que não tem o mesmo controlo ao 
nível da qualidade e das espécies que trazem das maternidades. Muitos introduzem espécies 
exóticas o que provoca alterações no nosso meio ambiente. 

Ao alterarem as caraterísticas comprometem a nossa capacidade produtiva uma vez que 
podem introduzir doenças que aumentem a mortalidade ou alterem a qualidade da nossa ostra. 

E -Descreva-me pormenorizadamente o seu dia de trabalho na empresa. 
C -O meu trabalho engloba o controlo de stock, o controlo financeiro. Faço a ponte entre 

a administração e a equipa no terreno. Tenho que assegurar o controlo da nossa produção, o 
stock atual, fazer mapas de previsão. Também faço um pouco de comercial, tenho que dar 
resposta aos nossos clientes, criar uma boa relação com os clientes e fornecedores. Assegurar-
me da qualidade dos nossos produtos, das nossas ostras e das boas práticas para que essa 
qualidade se mantenha. 

E -Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
C -Tive apoio da administração, nomeadamente de alguns membros mais presentes e 

com maior conhecimento de ostricultura. O restante deve-se à formação académia na área de 
economia. 

E -Quais as competências (saberes-fazer e saberes-ser) que considera fundamentais 
para desempenhar o seu trabalho? 

C -Espirito de equipa, espirito de liderança, capacidade organizacional, rigor e 
autonomia. 

E -Quais os conhecimentos (saberes) que considera necessários para o seu desempenho 
na empresa? 

T -Eu tive que aprender o que era uma ostra e como é que funcionava o mundo da ostra. 
Tive que aprender o que é uma ostra de qualidade, que caraterísticas deve ter uma ostra 

quando é apresentada a um cliente para ser considerada de qualidade. 
Estes conhecimentos foram me dados por uma pessoa (da empresa) com anos de 

experiência no ramo, pelo que eu procurei não existe formação especifica. Existe em França 
algumas caraterísticas do que é considerado uma boa ostra, mas nós trabalhamos com vários 
mercados, ou seja, o que é considerado uma boa ostra em França, pode não ser na China. 

Não existe uma uniformização, tal como também não temos uniformização ao nível dos 
calibres. A ostra é vendida por calibres, e nós ou nos regulamos pelo calibre Francês ou pelo 
calibre dos outros mercados, depende do nosso cliente. 

O que estou a querer dizer é que Portugal deveria criar os seus próprios critérios de 
produção, desenvolver critérios estandardizados. 

Ao nível económico são necessários conhecimentos de informática, controlo de stocks, 
estatística, amostragem e línguas estrangeiras para comunicação com o cliente. 

Uma boa comunicação com a equipa de trabalho, capacidade de diálogo. 
E -Quais as principais tarefas de um operador de aquicultura desta empresa? 
C -São essencialmente tarefas físicas, têm que acompanhar o processo produtivo, desde 

que as ostras chegam até à parte comercial. 



Dentro dos tanques têm que acompanhar dentro de água, dentro dos tanques a 
manutenção das ostras, assim como, a escolha final para o cliente. Neste campo implica a 
lavagem a definição por tamanhos e por pesos, o processo de embalagem, tem que desenvolver 
todo esse tipo de tarefas. 

E -Quais as competências (saberes-fazer e saberes-ser) que os trabalhadores devem 
apresentar face ao trabalho que terão que desempenhar?  

C -Têm que ter robustez física, capacidade de autonomia, é importante terem boas 
práticas nomeadamente ao nível de higiene tanto na fase de embalamento como na fase de 
tratamento da ostra para entrega ao cliente. Reconhecimento da importância do trabalho que 
estão a desenvolver. Estamos a trabalhar num setor de luxo o que leva a que exista a 
necessidade de um maior cuidado ao nível da apresentação do produto ao cliente final. 

E -Quais os conhecimentos (saberes) que o trabalhador deve possuir? 
C -Devem ter alguma destreza manual, devem, por exemplo, saber dar nós. 
Devem ter conhecimentos de segurança, higiene ao nível da sua atividade, uma vez que 

se trata de um bem alimentar. 
Devem saber nadar e saber como agir em caso de ocorrer uma situação de perigo 

específica como por exemplo ficar preso na lama. Devem saber algumas regras de segurança. 
Devem ter formação ao nível da qualidade da água que influencia bastante a nossa 

produção. Devem ter alguma formação, mesmo que mínima, ao nível da biologia da ostra. Por 
exemplo perceber que uma ostra sem água é uma ostra morta, algumas noções mais básicas 
sobre as caraterísticas e processo de desenvolvimento da ostra. 

E -Tendo em conta os vários tipos de saberes que referiu, quais são aqueles que os seus 
trabalhadores precisam de aperfeiçoar? 

C - Penso que deveria ser dada uma formação a explicar o processo produtivo e a 
explicar o que influencia esse processo, o que influencia cada uma das etapas. 

Quando lhes pedimos para irem abanar ostras, não é só para os entreter, mas porque 
essa tarefa terá uma influência tanto na definição da forma como no comportamento da ostra 
futuramente. É necessário que entendam isso, que tenham noção da importância de cada 
tarefa. 

Ao nível do controlo de stocks existem processos fundamentais e é necessário que 
saibam a importância desses processos, nomeadamente ao nível da contagem de amostragem. 
É necessário que tenham noção do que envolve esse processo e da sua importância. 

E -Que temas/áreas considera importantes serem abordados na formação? 
C -Todo os processos que referi anteriormente. 
E – Da minha parte é tudo. Muito obrigada pela colaboração. 
C – Obrigado. 
 

  



Entrevista Administrador 
 
Entrevistador – Bom dia, como já tinha explicado, esta entrevista está a ser realizada no 

âmbito de um mestrado em Formação de Adultos, nesse âmbito pretendo criar um dispositivo 
de formação para os trabalhadores da empresa. Para tal, procuro investigar a empresa de forma 
a traçar o perfil dos funcionários, com base no qual criarei o plano de formação para a empresa. 
Assim, gostaria desde já agradecer-lhe a sua disponibilidade e colaboração. 

Entrevistador (E) – O que é a Ostradamus? 
Administrador (A) – A Ostradamus é uma empresa de produção de ostras, dois tipos de 

ostra: Crassostrea angulata e Ostrea edulis e também de comércio de ostras, bivalves e de 
produtos ligados à aquacultura. Tem dois viveiros situados no estuário do Sado. 

E –Quando começou a atividade da Ostradamus? 
A – A Ostradamus começou a sua atividade em maio de 2012. 
E –Quais foram as razões para a criação desta empresa? 
A – As razões para a criação da empresa foi a falta de produto que existia no mercado, 

derivado das mortalidades existentes no resto da Europa que ainda não estavam a afetar 
Portugal, ou seja Portugal ainda conseguia ser um nicho de produção, afastado do resto dos 
problemas que existiam, para além de ter condicionantes ambientais excelentes para a 
produção de ostra e ter ciclos de produção inferiores ao resto da Europa. 

E –Quais os momentos chave do percurso desta empresa desde então até agora? 
A – Os momentos chave… positivos e negativos? 
E – Sim. 
A – Os momentos chave em qualquer empresa de aquacultura, são a obtenção de locais 

devidamente legalizados e obtenção das licenças para poder trabalhar. Porque não foi um, se 
temos dois viveiros em funcionamento, as situações mais críticas foi mesmo a obtenção dos 
viveiros que implicaram concursos públicos, obtenção das licenças de instalação e das licenças 
de exploração para poder iniciar os trabalhos. Depois como momentos chave, o que é que 
poderemos considerar mais??...a passagem do primeiro para o segundo viveiro. O primeiro 
viveiro que estamos a falar de trabalhar é numa área de cerca de três hectares, quando fazemos 
a passagem para o segundo viveiro, somamos aos três hectares mais cinquenta hectares de área 
de produção, o que implicaram, restruturação de toda a sociedade, passagem de limitada para 
Sociedade Anónima e entrada de novos sócios, obtenções de financiamentos bancários e injeção 
de capital dos sócios. 

E –Como se financia a Ostradamus? 
A – A Ostradamus financiou-se através de entradas de dinheiro dos sócios, quer através 

de aumentos de capital, quer através de suprimentos e prestações suplementares e recurso à 
banca. A Ostradamus nunca teve qualquer apoio do estado, Promar 2020, nunca teve qualquer 
tipo de apoios. 

E –Qual a sua estrutura e organização interna? 
A – Também foram havendo várias alterações ao longo do percurso da Ostradamus, há 

necessidade de ir atrás ou não? 
E – Sim. 
A – Inicialmente a empresa começa como limitada, onde tem dois gerentes, três sócios 

dos quais dois eram gerentes e os sócios gerentes eram os funcionários da empresa. Com a 
passagem para Sociedade Anónima, ficámos inicialmente com quatro administradores, mais 
cinco funcionários. Atualmente a empresa é composta por três administradores e oito 
trabalhadores, uns contratados e uns subcontratados.  

E –Perante o mundo, qual a visão da Ostradamus? 
A – Tal como a maior parte dos negócios hoje em dia, os preços de mercado, os nossos 

clientes regem-se por tudo o que se passa no mundo. Eu sou afetado por descidas de preços na 
Irlanda, na Holanda, ou subidas de preços derivadas de mortalidade na Escócia, na França. Todas 
essas influências e mais algumas. Estou a dar o exemplo da Europa, mas não será só da Europa 



porque somos afetados por um mercado global, tanto que, não sei quantificar em percentagem, 
mas a maior parte dos clientes da Ostradamus por volume, são fora de Portugal. Tal como os 
fornecedores. 

E – Qual é a missão da Ostradamus? 
A –A missão da empresa é a dinamização da produção de ostra no estuário do Sado e 

em Portugal.  
Er –Quais os valores da Ostradamus? 
A – Valores a nível de…? 
E – Em termos dos funcionários, que valores pretendem para a empresa, o que é que 

esperam? 
A – Nós saltamos um pouco na entrevista, neste momento na empresa são três 

administradores, eu sou o administrador presente na empresa, temos um biólogo a fazer 
trabalho de biólogo, temos outro biólogo a fazer trabalho mais prático de aquacultura. Temos 
um controller financeiro a dar apoio à parte administrativa e financeira da empresa. E depois, 
todas as outras pessoas acabam por ser trabalhadores, técnicos de aquacultura. Portanto isto é 
uma situação bastante abrangente, todos têm que fazer um pouco de tudo. 

E – A ideia é valorizar aquilo que existe, as mais-valias de cada um dos vossos 
funcionários? 

A – Exatamente. Porque não há formação específica em Portugal para esta área. E 
mesmo havendo formação aproximada, depois, eu sou administrador, a minha formação é 
gestão financeira, gestão de empresas, mas também faço um pouco de trabalho de biólogo, 
posso fazer trabalho de serralheiro, trabalho de técnico de aquacultura, logística, de tudo… tal 
como as outras pessoas. 

E – Como pretende concretizar essa missão? 
A – Estamos a falar de produção animal inserida dentro da Reserva Natural do Estuário 

do Sado, zonas de proteção máxima, e como estamos a falar de bivalves, tudo o que é o 
ecossistema, proteção do ecossistema, mesmo a nível de maquinaria, não poderemos usar 
maquinaria poluente. Todas essas situações têm implicações na forma de trabalhar na empresa. 
E têm implicações no resultado final da produção e na qualidade do produto. 

E – E vocês têm que ter sempre isso como a vossa missão? 
A – É uma das questões que nunca pode ser esquecida. 
E –Quais os principais objetivos da Ostradamus a curto e a médio prazo? 
A – A curto e médio prazo, sucintamente, duplicar a produção deste ano, triplicar as 

vendas, ou seja, chegar às duzentas toneladas de produção para 2016, por forma à empresa ser 
autossustentável. 

E –Quais as principais dificuldades que identifica na concretização da missão da 
empresa? 

A – Burocracia do estado em todas e quaisquer situações em que tenhamos que lidar 
com as entidades públicas. Atrasos, de anos, na aprovação de projetos e no financiamento dos 
projetos. Restrições devido a regulamentos ambientais e ao facto de estarmos inseridos nesta 
área de Reserva Natural. 

E –Como pensa ser possível ultrapassar essas dificuldades? 
A – Esperemos que este ano o preço da ostra volte a subir, continue sem problemas de 

mortalidade em Setúbal. Só para teres noção, 90% da produção do Algarve morreu este ano e 
80 a 90% da produção de Aveiro teve o mesmo destino, só não houve picos de mortalidade em 
Setúbal. Isto quando era suposto ser o maior ano de produção, de sempre, de ostra em Portugal. 

Dificuldades, como te disse, existem a nível de legislação e burocracia que são 
impossíveis de controlar. No que respeita aos quadros comunitários de apoio também é 
impossível controlar. Eu tenho que meter mais meios ao dispor da empresa. Estava a referi, o 
trator, o carregador, uma linha de triagem, de calibração de ostras, para este trabalho não ser 
feito manualmente e conseguires aumentar a produtividade e a escala. 

E – E a nível da empresa, nesta zona, com quem é que tu estás a concorrer? 



A – Eu não considero bem concorrentes, porque como a minha ostra também não está 
totalmente afinada, quando eu digo afinada digo a nível de patamares de qualidade, eu trabalho 
muitas vezes para outros produtores. É como se eu lhes entregasse uma vaca em bezerro. Ou 
seja, eu recebo o embrião da vaca, transformo em bezerro e eles transformar de bezerro em 
vaca pronta para abate. Tens cerca de nove produtores em Setúbal, no rio. Com dimensão somos 
dois. Quando eu digo com dimensão, estamos a falar de umas dezenas de toneladas. Depois 
tens outras empresas ligadas à área, mas que fazem mais trading e comércio. 

E –Descreva-me pormenorizadamente o seu dia de trabalho na empresa. 
A – Na segunda, na terça ou na quarta?? É um bocado complicado. 
E –  O que quiseres. 
A – Temos aqui várias coisas sem ser a parte de produção. Estando aqui percebe-se 

melhor o que se passa. Nós estamos isolados de tudo e de todos, qualquer material para vir para 
aqui, nós temos que o ir buscar, tem que vir de Setúbal. Não há eletricidade, trabalhamos a 
geradores, todas as máquinas são autónomas a gasolina ou gasóleo, portanto todas essas coisas 
têm que vir para cá. Ferramentas, embalagens são diárias. Isto é uma atividade onde, 
infelizmente, é difícil planear as coisas. Eu recebo uma encomenda, por exemplo, recebi uma 
encomenda de ucranianos na quinta, começas a preparar a encomenda, entretanto, o cliente, 
devido ao transporte, requer que não seja umas caixas de esferovite de 10 Kg mas sim de 20 Kg. 
Portanto alguém tem que ir a um fornecedor, tem que ir buscar tudo o que é necessário para 
essa encomenda e vir para cá. Entretanto estás a falar do norte da Europa ou Europa de Leste, 
tens que tratar de faturação, tratar de confirmar pagamentos, de encontrar formas de 
pagamentos, desbloquear pagamentos. Dou-te o exemplo da Ucrânia, onde devido à fuga de 
capitais e todos os problemas das guerras internas, para haver saídas de capitais são três dias 
úteis de confirmação de quem envia um pagamento e três dias para confirmarem o destinatário 
do pagamento, estamos a falar de seis dias úteis, não é exequível porque a encomenda tem que 
ir amanhã de manhã. Tens que arranjar alternativas: Western Unions, Moneygram, Paypal, … 

Depois existe sempre a parte de contingências, diariamente há contingências. É a chave 
da comporta que rebenta, tens que ir a um serralheiro arranjar a chave da comporta, tentar de 
alguma forma fechar as coisas. Por vezes estás a fazer uma encomenda, mas já tens outra 
encomenda planificada para outro cliente com tamanhos de ostras diferentes. Quando se fala 
de ostras, não é um tipo de ostras, tens vários tipos de ostras e dentro do mesmo tipo tens vários 
tamanhos, conforme o mercado. Um mercado específico quer um tipo de tamanho específico. 
Portanto quando estás a escolher ostras é para esse cliente e não para o geral. 

E – Então tem que adequar-se ao cliente? 
A – Ao cliente e à encomenda específica desse cliente, pois esse cliente se for preciso 

também está a vender para outro mercado, onde quer um calibre ou tamanho diferente. Tanto 
posso a fazer uma venda como a de hoje que é uma venda por grosso, onde o cliente recebe a 
ostra e depois ele é que faz uma lavagem, coloca na depuração e embala nas suas caixas ou 
embalagens. Outros clientes pedem ostras já depuradas e prontas para o consumidor final, o 
que implica que no final do dia, depois de a ostra estar escolhida eu tenha que a levar para uma 
depuradora, serviço externo, para fazer essa depuração e esse embalamento. 

E – É o responsável por essa organização? 
A – Sim. E não é só organização, todas estas coisas implicam guias de transporte, 

documentação que tem que ser feita e assinada pois tratam-se de animais vivos e depois há o 
trabalho diário de escolher ostras, cortar cabos, carregar coisas de um lado para o outro. 

E – Quais as suas principais tarefas? 
A – Tento resolver todos os problemas que referi anteriormente, e ultrapassar todas as 

contingências que vão aparecendo. Para ter um pouco a noção do que falo, no caso da maior 
comporta que temos no viveiro, a chave foi remendada, mas não está finalizada pois foi soldada 
fora do viveiro e não está adaptada. As outras duas comportas partiram com as últimas 
utilizações, por isso eu na próxima semana vou ter que resolver estas coisas no meio das 
restantes encomendas que estão a sair. 



Eu não tenho funções específicas. Em teoria sou diretor de produção, mas é produção, 
é logística… porque na empresa isto está tudo interligado, e podem parecer muitas pessoas, mas 
não são, para o volume de trabalho que temos não são muitas. 

Todos acabam por ter que ser um pouco polivalentes, mesmo as pessoas que aqui 
trabalham com formação em biologia, fazem o trabalho de serralheiro, como de biólogo, como 
de técnico de aquacultura ou operador de aquacultura. E o mesmo se aplica ao controller 
financeiro, é responsável pela parte financeira, mas também acaba por resolver problemas e 
desbloquear as situações que vão surgindo. 

Eu também faço trabalho comercial, tal como ele também o faz. Há clientes que sou eu 
que acompanho, há outros que é ele e existem ainda outros que são os administradores 
externos que acompanham. Muitas vezes não é só por uma questão de trabalho, mas por uma 
questão de comunicação. Temos clientes franceses, ucranianos, espanhóis, holandeses, etc., 
quem fala inglês qualquer um de nós fala bem com ele, quando são outras línguas, por vezes é 
o suficiente para passarmos esse cliente para outra pessoa que consiga comunicar. 

E – Como aprendeu a realizar essas tarefas? 
A - No trabalho! Eu estive ligado à aquacultura como comercial. A partir do momento 

em que criamos a empresa, era eu e o Francisco e pouco mais, portanto tens que ir fazendo 
tudo, a uma escala muito menor do que é a escala atual. 

Não há formação para resolver problemas, nem para “apagar fogos”. Depende da 
personalidade e da forma de ser e de estar. 

E –Quais as competências (saberes-fazer e saberes-ser) que considera fundamentais 
para desempenhar o seu trabalho? 

A - Teres paciência e faltar-te a paciência simultaneamente. Tens que ter paciência para 
um certo tipo de situações e tens que perder a paciência rapidamente noutro tipo de situações. 
Mas basicamente tens que ser uma pessoa racional e lógica. Não há formação específica para 
as “mil e uma” situações com que te deparas. Tens é que ter lógica, “jogo de cintura”, e 
conseguires resolver as situações. 

E – O que significa esse “jogo de cintura”? 
A – Como é que vou explicar… vou dar o exemplo desta mercadoria, do pagamento desta 

mercadoria. Para ter esse pagamento estamos a falar de seis dias, mas para mim é impossível 
cumprir esses seis dias, porque eu não consigo que a mercadoria saia daqui sem estar paga. 
Portanto eu tenho que arranjar maneira de ir desbloquear essa situação. 

Entrevistador – Então relativamente aos saberes fazer o que é que considera 
importante? O que é que considera que no seu trabalho necessita de saber fazer? 

A – Eu tenho que ter noção de como se faz tudo, não tenho que saber fazer, mas tenho 
que ter noção dos passos que são necessários efetuar para chegar a um objetivo final. Se 
conseguirmos chegar lá por meios próprios, tentamos fazer nós, senão tenho que subcontratar 
o serviço externo para chegar a esse objetivo. 

E – E ao nível do saber ser? 
A – Iniciativa, mas não só iniciativa. Eu lido com os funcionários, os clientes, os 

fornecedores, administradores e acionistas. Tenho que ter uma capacidade de adaptação para 
conseguires lidar com todas estas pessoas. E de comunicação com qualquer um dos 
intervenientes com que estou a lidar. 

E –Quais os conhecimentos (saberes) que considera necessários para o seu desempenho 
na empresa? 

A – Isto mais do que tudo é experiência, não só da própria empresa como de todo o 
background que vamos tendo de vida profissional de outros trabalhos. Eu basicamente a minha 
vida toda fui comercial, além disso fui técnico de estatística, nada se aplica a este trabalho. Tiro 
mais-valia do facto de ter sido responsável de equipa. 

E – É uma mais-valia esse conhecimento aqui?  
A – Sim, porque eu tenho que lidar com 8 ou 9 pessoas a trabalhar diariamente comigo. 

E diariamente há sempre atritos com um ou outro por situações de trabalho normais. 



E – Então aqui existe a gestão de pessoas, tu acabas por fazer essa gestão? 
A – Também. 
E –Quais as principais tarefas de um operador de aquicultura desta empresa? 
A – Podemos dizer no geral que é tratar ostras. O que é tratar ostras!? Se fores falar a 

nível de produção, o tratar ostras tanto pode ser, andares a abanar sacos porque as ostras têm 
que ser abanadas. Ou andares a escovar sacos, os sacos têm que ser limpos. Ou andares a ir 
buscar os sacos necessários para o dia de trabalho porque os sacos estão dentro de água, estão 
dentro de água estão a 1km de distância, têm que ser trazidos para a zona de trabalho. Depois 
tens que definir, conforme a encomenda ou o trabalho que tens que fazer tens que definir na 
triagem qual é o tipo de triagem a efetuar. Essas coisas têm que ser planificadas, os operadores 
depois vão ter que executar isso tudo. 

E – Quem é que faz essa planificação? És tu? 
A – Eu ou o António, conforme as situações. Em teoria deveria ser eu, mas como tenho 

que fazer muito serviço externo nem sempre estou cá. Muitas vezes organizamos as coisas por 
telefone e depois quem está cá é que manda executar. 

E –Quais as competências (saberes-fazer e saberes-ser) que os trabalhadores devem 
apresentar face ao trabalho que terão que desempenhar?  

A – A principal competência polivalência. Tem que ser, pois tanto andam dentro de água 
a abanar sacos, como têm que conduzir um carro, como têm que pregar tábuas e coisas dessas. 
Não são coisas específicas, mas saberem operar uma serra circular, uma rebarbadora, uma 
plaina, uma máquina de soldar, um berbequim. 

E – E ao nível do saber ser? 
A – O saber ser é muito específico. E isso é que é complicado, pois mesmo quando 

transmites que queres que pregues esta tábua, com este prego aqui e aqui, e a seguir tens que 
ir ver se o prego foi ou não colocado onde se disse, porque por norma as pessoas ganham 
iniciativas próprias. Tens que dar indicações de como fazer e tens que ir verificar se foi feito 
conforme as indicações. 

E – Então não consideras importante que os trabalhadores tenham iniciativa própria? 
A – Não é questão de não terem iniciativa, evidentemente têm que ter iniciativa, mas 

há iniciativa lógica e a não lógica. Uma situação é uma pessoa estar a fazer uma tarefa, acaba a 
tarefa dele e o colega está com uma tarefa ainda pendente, para mim iniciativa é quando acabar 
a minha tarefa vou ajudar o colega a terminar a tarefa. E não como na situação que relatei em 
que a pessoa por iniciativa dela acha que deve fazer de forma diferente. Eu tenho abertura, tal 
como os restantes e se me explicarem e logicamente for melhor a forma como a pessoa quer 
fazer a tarefa, tudo bem, agora fazer e não informar em 99% dos casos não corre bem porque 
vai ter que se refazer tudo novamente. 

E –Quais os conhecimentos (saberes) que o trabalhador deve possuir? 
A – Volto a referir, da polivalência tens que retirar que uma pessoa aqui não tem que 

ter conhecimentos específicos, há um mínimo de inteligência, de racionalidade e bom senso. 
E – E a nível de conhecimentos específicos, da própria cultura de ostras? Achas que não 

é importante? 
A – Não há. 
E – Não há e não devem ter? 
A – Obviamente que devem ter. Todas as pessoas que trabalham nesta empresa deviam 

ter um conhecimento mais profundo sobre o que é a ostra. Não se fala de ostra, existem vários 
tipos de ostras, diferentes famílias de ostras. Dentro da mesma família ainda existem ostras 
diferentes. Tens ostras que se reproduzem, ostras que não se reproduzem. Deverias ter noção 
do que é uma ostra de qualidade. Uma ostra de qualidade implica várias coisas, implica uma 
casca específica, uma carne com uma percentagem de carne específica, uma consistência de 
carne específica, um formato determinado. Deverias ter noções de dinâmicas de água, 
hidrodinâmica e biologia. Eu não tenho formação em biologia, mas se compreendes a vida 
animal, compreendes como funciona um ecossistema, isto é um ecossistema. E nós fazemos 



parte deste ecossistema, ou seja, está tudo interligado. Se não abres uma comporta, vais ter 
menos renovação de água, menos renovação de água vai levar a que exista menos alimento 
disponível para as ostras, logo vão demorar mais tempo a crescer, ou mesmo que cresçam não 
vão ter a mesma percentagem de carne o que depois vai atrasar a saída para o mercado. A 
própria manipulação da ostra dá mais consistência da carne ou menos consistência. A casca, 
mais manipulação dá uma casca melhor ou uma forma melhor. 

E – Então esses saberes, saberes mais específicos, todos os trabalhadores deveriam ter? 
A– Deveriam no mínimo ter a base. 
E – Tendo em conta os vários tipos de saberes que referiu, quais são aqueles que os seus 

trabalhadores precisam de aperfeiçoar? 
A – Eu sei a opção que tomo ao escolher pessoas mais novas, que por um lado terão 

menos “vícios” de trabalhos anteriores e menos “malandrices”, por outro lado muitas vezes têm 
menos iniciativa porque estão inseridos há menos tempo no mundo do trabalho, são mais 
infantis e muitos deles falta-lhes polivalência. Têm polivalência para andar dentro de água, mas 
se tiverem que tirar um prego ou colocar uma braçadeira numa mangueira já não sabem o que 
devem fazer. Não sabem qual a ferramenta necessária, mas isto é o típico “faz tudo”. Por norma 
estas empresas com uma certa dimensão acabam por ter um responsável pela manutenção. Nós 
não temos. E quando se fala de manutenção, fala-se de manutenção de equipamentos, 
estruturas, e aqui como não existe não pode ser um ou dois a fazer essas tarefas específicas. E 
neste caso já foge da biologia. Além disso temos vários veículos automóveis, pelo que tens que 
saber o básico de mecânica. Não importa ser muito bom numa coisa é a capacidade de fazer um 
pouco de tudo. 

E – Mas a nível da formação, já compreendi que uma das valências que vos faltam é a 
parte da biologia, mas existem outras? 

A – Todos nós deveríamos ter um pouco de serralharia, e de outras áreas similares. 
E –Que temas/áreas considera importantes serem abordados na formação? 
A – Biologia, ecossistemas, animais, mas também estás pequenas competências de 

mecânica, de serralharia, de carpintaria são imprescindíveis a qualquer pessoa. 
E também poderia dizer eletricidade. 
E depois temos que ter precessão do trabalho que estamos a fazer, há trabalhos que são 

perigosos. Muitas vezes as pessoas têm noção, mas acabam por relevar. Estás a trabalhar com 
equipamentos elétricos e se for preciso estão à chuva. 

Existem trabalhos que podem ser realizados individualmente, mas de preferência eu 
escolho duas pessoas para fazer, pois estamos a falar de comportas com 4m de altura e uma das 
pessoas tem que estar empoleirada ou agarrado a cordas, não há alternativa, nem a sistemas 
de segurança, mas pelo menos estás acompanhado por alguém. E usar o mínimo de 
equipamentos de acordo com o trabalho (luvas, botas, galochas, um arnês). Aqui não há 
hipóteses de estar a colocar andaimes dentro de água, não existem esses mecanismos. Uma 
coisa simples, andar num barco implica andar a remar, podes usar um colete ou não, é saber em 
cada situação específica o que fazer. Qual é o mecanismo de proteção quando tens que andar 
num tubo que está a 10 m debaixo de terra? 

E – O que é mais importante, os saberes teóricos ou os práticos? 
A – Práticos. Eu faço entrevistas de 10 minutos e depois tenho que ver o trabalho. Já 

tive aqui pessoas com formação específica em certas áreas e trabalharam nessas áreas e depois 
chegam e parece que não aprenderam nada. 

E – Da minha parte dou por terminada a entrevista. Muito obrigada pela colaboração. 
A – Obrigado. 

  



Notas da Entrevista Biólogo 
 
Caraterização da empresa 
Biólogo (B) - Esta é uma empresa que se dedica à produção de ostras, mais 

concretamente do tipo Crassostrea angulata e Ostrea edulis. Além da produção dedica-se 
também à comercialização das mesmas, bem como à venda de outros produtos ligados à 
aquacultura. 

Trata-se de uma pequena empresa que iniciou a sua atividade em maio de 2012. 
As razões para a sua criação foram o facto de os responsáveis iniciais considerarem ser 

um projeto com viabilidade, numa área de interesse para ambos. 
As condições excecionais para a produção existentes em Setúbal, a crescente procura 

tanto ao nível do mercado interno como ao nível do mercado externo e a perspetiva de um 
maior investimento ao nível da aquicultura em Portugal foram os principais motivos para laçar 
este projeto. 

Momentos chave 
B -Encontrar o local ideal para a implantação da empresa e obter as licenças necessárias 

para iniciar o trabalho. 
A transferência para o segundo viveiro e a reorganização da estrutura da empresa foram 

outros dois momentos fulcrais. 
Financiamento da empresa 
B -A empresa financiou-se com dinheiro dos sócios. 
Estrutura e organização 
B -A empresa iniciou-se como uma sociedade entre três pessoas. O biólogo, o 

administrador/responsável pela produção e um terceiro elemento que não sendo um 
trabalhador em funções na empresa exercia unicamente o cargo de administrador. Hoje a 
empresa é composta por três administradores e oito trabalhadores. 

Missão/Visão/Valores 
B -A missão da empresa é aumentar a produção de ostra na região de Setúbal, 

procurando alcançar uma ostra de qualidade superior que consiga “marcar o seu lugar no 
mercado nacional e internacional”. Neste caminho e devido à localização da empresa é 
fundamental assegurar a preservação da natureza para não só preservar o meio em que estão 
inseridos, mas para garantir a qualidade das ostras que produzem. 

Dificuldades na concretização da missão 
B -Burocracia. 
Descrição de um dia de trabalho 
B -Existem diversas tarefas pelas quais sou responsável que se alteram de acordo com a 

fase de crescimento em que se encontram as ostras que existem no viveiro e de acordo com as 
encomendas que existem. Enumerando algumas: realizar análises da água; efetuar a triagem de 
ostras; abanar e escovar sacos de ostras; efetuar amostragens; definir onde são colocados os 
sacos; efetuar trabalhos de manutenção. No entanto enquanto biólogo as principais tarefas são 
garantir o equilíbrio do ecossistema que existe no viveiro, controlando os fatores que o 
influenciam, nomeadamente a qualidade da água.  

Competências para a sua função 
B -Formação base em Biologia Marinha lhe confere os saberes para as tarefas que 

necessitam ser realizadas. Relativamente aos saberes em primeiro lugar tenho que indicar os 
conhecimentos em biologia marinha e associados encontram-se os saberes-fazer que podem ser 
efetuar análises ou efetuar o trabalho de campo. Quanto ao saber-ser penso que a 
responsabilidade e autonomia são essenciais. 

Tarefas técnico de aquicultura 
B -Um técnico de aquicultura tem que realizar todas as tarefas existentes no processo 

de produção da empresa, seja colocar os sacos nos devidos lugares; abanar sacos; limpar sacos; 
efetuar as triagens sejam manuais ou mecânicas e muitas vezes tem que resolver problemas de 



manutenção das instalações que vão surgindo e nesses casos pode ter que cortar madeiras, 
pregar, etc.. 

Competências técnico de aquicultura 
B - Os técnicos de aquicultura como já referi têm que saber fazer todas as tarefas ligadas 

à produção, triar, abanar sacos, escovar, … deviam ter conhecimentos sobre ecologia e biologia 
das ostras para compreenderem melhor o processo que estão a realizar. Deveriam também ter 
conhecimentos de qualidade, de higiene e segurança no trabalho. 

Os trabalhadores têm que ser polivalentes, tem que ter responsabilidade, ser 
organizados e espírito de equipa. 

Temas/áreas importantes para serem abordados numa formação 
B -Biologia e ecologia das ostras; higiene e segurança no trabalho; qualidade e talvez 

alguma formação em carpintaria e serralharia. 
  



 



Anexo 5 - Perfil Profissional Técnico de Aquicultura ANQEP 

 

QUALIFICAÇÃO: TÉCNICO/A DE AQUICULTURA 
DESCRIÇÃO GERAL: 
Organizar, coordenar e executar as tarefas inerentes ao funcionamento e manutenção de uma 
exploração aquícola, destinada à produção de espécies com interesse comercial ou de 
repovoamento, respeitando as normas de qualidade dos produtos, de segurança, higiene e 
saúde no trabalho aquícola e de proteção do ambiente. 
ACTIVIDADES 
1. Planear e organizar as tarefas inerentes à atividade de uma exploração aquícola, 
nomeadamente, tarefas de reprodução, crescimento e engorda de peixes, crustáceos e 
moluscos, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
de qualidade dos produtos. 
1.1. Analisar e interpretar o projeto de aquacultura e outras informações técnicas relativas à 
produção aquícola, de forma a programar o trabalho a realizar nas várias unidades da 
exploração; 
1.2. Colaborar na definição dos meios técnicos, humanos e materiais necessários à execução das 
tarefas aquícolas, de formaa atingir os objetivos de produção; 
1.3. Colaborar na definição dos métodos e técnicas de trabalho, bem como prazos e custos de 
execução das tarefas, em função dos meios técnicos, humanos e materiais disponíveis, com vista 
ao desenvolvimento das atividades e à melhoria da qualidade dos produtos; 
1.4. Colaborar na conceção, implementação e gestão do sistema de qualidade da exploração, 
tendo em conta os parâmetros ambientais definidos e a natureza da espécie em cultivo. 
2. Coordenar e/ou executar as tarefas inerentes à análise da qualidade da água dos tanques 
de cultivo, de acordo com os métodos e as técnicas adequados e efetuar o seu registo. 
3. Orientar, controlar e executar as tarefas inerentes à administração de alimentos às espécies 
aquícolas, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
qualidade dos produtos. 
3.1. Gerir o aprovisionamento e armazenagem das rações e outros produtos necessários, 
controlando os stocks e efetuando asua requisição; 
3.2. Coordenar e/ou executar a administração de alimentos às espécies em cultivo, tendo em 
conta o tipo de alimento, a quantidade, a frequência de alimentação e o valor nutritivo, 
utilizando técnicas de alimentação manual ou recorrendo a alimentadores automáticos. 
4. Distribuir, orientar, controlar e executar as tarefas inerentes às unidades de pré engorda 
e engorda de uma exploração aquícola, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos produtos. 
4.1. Coordenar e/ou efetuar a preparação dos tanques ou jaulas, de acordo com a espécie a 
produzir, o sistema de produção e os métodos e as técnicas adequados; 
4.2. Coordenar e/ou efetuar a renovação da água nos tanques de cultivo, tendo em conta a 
espécie a cultivar e os métodos e as técnicas adequados; 
4.3. Coordenar e/ou efetuar operações de transporte, introdução e transferência de espécies 
aquícolas, de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
4.4. Coordenar e/ou executar operações de pesca e de captura de espécies para amostragens, 
de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
4.5. Controlar o crescimento e a sobrevivência das espécies cultivadas, procedendo à 
determinação do peso, comprimento e taxa de sobrevivência e à identificação de anomalias; 
4.6. Efetuar o diagnóstico básico das principais patologias das espécies aquícola e providenciar 
a recolha e envio de amostras para o laboratório, de acordo com os métodos e as técnicas 
adequados; 
4.7. Coordenar e/ou proceder à aplicação de medidas higiosanitárias,profilácticas e terapêuticas 



5. Distribuir, orientar, controlar e executar as tarefas inerentes à unidade de reprodução de 
uma exploração aquícola, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de qualidade dos produtos. 
5.1. Coordenar e/ou efetuar a seleção e colheita dos progenitores, de acordo com os métodos 
e as técnicas adequados; 
5.2. Assegurar a manutenção dos stocks de reprodutores, de acordo com os métodos e as 
técnicas adequados; 
5.3. Proceder à gestão biológica dos lotes de reprodutores, tendo em conta a capacidade de 
produção e de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
5.4. Coordenar e/ou executar as operações de tratamento da água, tendo em conta a sua 
origem, qualidade, circuito e espécie a cultivar e de acordo com os métodos e as técnicas 
adequados; 
5.5. Coordenar e/ou executar as operações de cultivo e manutenção de culturas auxiliares, de 
acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
5.6. Coordenar e/ou executar as operações de incubação dos ovos, tendo em conta as espécies 
a cultivar e de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
5.7. Elaborar um plano alimentar, tendo em conta as diferentes fases de desenvolvimento e 
espécies cultivadas; 
5.8. Coordenar e/ou executar as operações de alimentação e maneio durante a fase larvar, de 
acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
5.9. Detetar malformações e patologias que ocorrem durante a fase larvar em espécies aquícolas 
e providenciar pela recolha e envio de amostras para o laboratório, de acordo com os métodos 
e as técnicas adequados; 
5.10. Coordenar e/ou proceder à aplicação de medidas higiosanitárias,profilácticas e 
terapêuticas e de agentesquimioterapêuticos, tendo em conta o código de utilização de 
medicamentos numa aquacultura. 
6. Distribuir, orientar, controlar e executar as tarefas inerentes à unidade de produção de 
moluscos bivalves, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de qualidade dos produtos. 
6.1. Coordenar e/ou efetuar as operações inerentes à reprodução e cultivo larvar, com vista à 
produção de moluscos bivalves, de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
6.2. Elaborar um plano alimentar e proceder e/ou orientar a alimentação larvar, tendo em conta 
as diferentes fases de desenvolvimento e espécies cultivadas; 
6.3. Coordenar e/ou efetuar as operações inerentes ao cultivo e manutenção de culturas de 
microalgas, de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
6.4. Detetar doenças dos moluscos bivalves e providenciar pela recolha e envio de amostras 
para o laboratório, de acordo com os métodos e as técnicas adequados; 
6.5. Coordenar e/ou executar tarefas inerentes ao funcionamento de uma depuradora, de 
acordo com os métodos e as técnicas adequados. 
7. Coordenar e/ou executar as tarefas inerentes à comercialização dos produtos aquícolas, 
nomeadamente, operações de manuseamento, acondicionamento, embalagem, rotulagem e 
expedição dos produtos, de acordo com os métodos eas técnicas adequados e tendo em conta 
as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos produtos. 
8. Orientar e/ou proceder à limpeza e manutenção das instalações e dos equipamentos de 
uma exploração aquícola, nomeadamente, operações simples de limpeza e manutenção de 
diques, tanques, comportas, bombas, arejadores, aparelhos de determinação da qualidade da 
água, sistema de oxigénio, filtros, câmara frigorífica, máquina de produção degelo e sistema 
de embalagem, de acordo com os métodos e as técnicas adequados. 
9. Elaborar relatórios e registos técnicos, produtivos, administrativos e contabilísticos, 
respeitantes às atividades desenvolvidas nas diversas unidades da exploração, anomalias ou 
desvios detetados e resultados alcançados. 
 



COMPETÊNCIAS 
SABERES 
Noções de: 
1. Gestão empresarial. 
2. Gestão financeira. 
3. Legislação laboral e da atividade profissional. 
Conhecimentos de: 
4. Língua inglesa (vocabulário técnico específico). 
5. Tecnologias de informação e comunicação. 
6. Gestão da qualidade. 
7. Princípios de gestão de recursos humanos. 
8. Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 
9. Biologia e ecologia de espécies de água salgada. 
10. Biologia e ecologia de espécies de água doce. 
Conhecimentos aprofundados de: 
11. Atividade aquícola e sistemas de produção. 
12. Implantação de uma unidade de produção aquícola. 
13. Planeamento e organização do trabalho. 
14. Gestão da produção aquícola. 
15. Comercialização e marketing dos produtos aquícolas. 
16. Aprovisionamento e gestão de stocks. 
17. Qualidade no cultivo de produtos aquícolas. 
18. Métodos de avaliação da qualidade de produtos aquícolas. 
19. Segurança alimentar em explorações aquícolas. 
20. Patologias em aquacultura. 
21. Malformações e patologias. 
22. Medidas higiosanitárias, profilácticas e terapêuticas na pré engorda, na engorda e na 
maternidade. 
23. Nutrição e administração de alimentos às espécies aquícolas. 
24. Manuseamento, acondicionamento e transporte de produtos aquícolas. 
25. Renovação de água nos tanques de cultivo e controlo de qualidade. 
26. Maneio e alimentação de espécies piscícolas. 
27. Preparação de tanques e jaulas. 
28. Maneio na reprodução de espécies piscícolas. 
29. Desova, fecundação e incubação de ovos. 
30. Desenvolvimento larvar. 
31. Cultivo e manutenção de culturas auxiliares. 
32. Equipamentos na pré engorda, na engorda e na maternidade. 
33. Técnicas de produção de bivalves. 
34. Controlo sanitário de moluscos bivalves. 
35. Reprodução de bivalves em meio natural e em maternidade. 
36. Desenvolvimento embrionário e larvar de bivalves. 
37. Pré engorda e engorda de bivalves. 
38. Depuração de bivalves. 
39. Expedição e comercialização de bivalves. 
40. Manutenção e limpeza de instalações e equipamentos. 
SABERES-FAZER 
1. Identificar e caracterizar as espécies aquícolas quanto à sua biologia e ecologia. 
2. Identificar e caracterizar os sistemas de produção aquícola. 
3. Interpretar projetos de aquacultura. 
4. Utilizar técnicas de planeamento e organização do trabalho. 
5. Identificar normas e procedimentos de funcionamento de uma exploração aquícola. 



6. Identificar e otimizar os meios técnicos, humanos e materiais disponíveis. 
7. Determinar objetivos de produção e hierarquizar prioridades. 
8. Determinar prazos e custos de produção. 
9. Aplicar os princípios de gestão do sistema da qualidade em explorações aquícolas. 
10. Utilizar as técnicas de aprovisionamento e gestão de stocks. 
11. Aplicar os princípios de gestão financeira e comercial. 
12. Orientar tecnicamente os trabalhos inerentes às unidades de pré engorda, engorda, 
reprodução, produção de bivalves e de comercialização dos produtos aquícolas. 
13. Utilizar os métodos e as técnicas de análise da qualidade da água. 
14. Utilizar os métodos e as técnicas de gestão e administração de alimentos às espécies 
aquícolas. 
15. Utilizar os métodos e as técnicas de preparação dos tanques ou jaulas. 
16. Utilizar os métodos e as técnicas de renovação de água nos tanques de cultivo. 
17. Utilizar os métodos e as técnicas de transporte, introdução e transferências de espécies 
aquícolas. 
18. Utilizar os métodos e as técnicas de pesca e de captura de espécies para amostragem. 
19. Utilizar os métodos e as técnicas de controlo do crescimento e da sobrevivência das espécies 
cultivadas. 
20. Identificar e descrever o ciclo reprodutivo das espécies piscícolas. 
21. Utilizar os métodos e as técnicas de seleção e colheita de progenitores. 
22. Utilizar os métodos e as técnicas de manutenção de stocks de reprodutores. 
23. Utilizar os métodos e as técnicas de gestão biológica dos lotes de reprodutores consoante a 
capacidade de produção. 
24. Definir o tipo de tratamento a efetuar à água de acordo com a sua origem, qualidade, circuito 
e espécie a cultivar. 
25. Utilizar os métodos e as técnicas de tratamento de água em unidades de reprodução de uma 
exploração aquícola. 
26. Utilizar os métodos e as técnicas de cultivo de espécies auxiliares. 
27. Utilizar os métodos e as técnicas de enriquecimento das presas vivas. 
28. Utilizar os métodos e as técnicas de incubação de ovos, tendo em conta a espécie a cultivar. 
29. Identificar as diferentes etapas do desenvolvimento larvar, consoante a espécie. 
30. Definir adequados planos alimentares de larvas em unidades de reprodução de uma 
exploração aquícola. 
31. Utilizar os métodos e as técnicas de alimentação larvar em unidades de reprodução de uma 
exploração aquícola. 
32. Identificar e caracterizar as diferentes técnicas de produção de moluscos bivalves. 
33. Utilizar os métodos e as técnicas de reprodução e cultivo larvar de moluscos bivalves. 
34. Identificar as diferentes etapas do desenvolvimento larvar de moluscos bivalves. 
35. Identificar o tipo de alimentos dos bivalves no meio, de forma a identificar as melhores zonas 
de produção. 
36. Definir adequados planos alimentares de larvas em unidades de produção de moluscos 
bivalves. 
37. Utilizar os métodos e as técnicas de alimentação larvar em unidades de produção de 
moluscos bivalves. 
38. Utilizar os métodos e as técnicas de cultivo de culturas de microalgas. 
39. Utilizar os métodos e as técnicas de maneio na engorda de moluscos bivalves. 
40. Identificar os aspetos relativos à qualidade da água que levam à necessidade de depuração. 
41. Reconhecer os principais sistemas de depuração, bem como a estrutura de uma depuradora. 
42. Utilizar os métodos e as técnicas de depuração de moluscos bivalves. 
43. Descrever o plano de HACCP e reconhecer as vantagens da sua aplicação. 
44. Utilizar os métodos e as técnicas de diagnóstico de malformações e patologias em 
aquacultura. 



45. Aplicar medidas higiosanitárias, profiláticas e terapêuticas, na aquacultura. 
46. Identificar o circuito dos produtos aquícolas desde a pesca até à sua expedição. 
47. Reconhecer a importância dos problemas de mercado no contexto produtivo. 
48. Utilizar os métodos e as técnicas de manuseamento, acondicionamento, embalagem e 
expedição de produtos aquícolas. 
49. Identificar e utilizar as instalações, os equipamentos e os utensílios de uma exploração 
aquícola. 
50. Utilizar as técnicas de limpeza e manutenção de instalações e equipamentos de uma 
exploração aquícola. 
51. Aplicar as normas de segurança alimentar. 
52. Aplicar as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 
53. Aplicar as normas de qualidade na aquacultura. 
SABERES-SER 
1. Decidir sobre as soluções mais adequadas à resolução de situações concretas. 
2. Gerir equipas de trabalho, garantindo o cumprimento das normas e assegurando os níveis de 
responsabilidade e de motivação dos trabalhadores. 
3. Agir e fazer agir com rigor e em conformidade com as normas de qualidade, de segurança, 
higiene e saúde no trabalho. 
4. Compreender e adaptar-se a diferentes equipas de trabalho. 
5. Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias. 

In http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoPerfilPDF/1429/624220_Perfil 



Anexo 6 -Perfil Profissional Operador Aquícola ANQEP 

 
QUALIFICAÇÃO: OPERADOR/A AQUÍCOLA 
DESCRIÇÃO GERAL: 
Executar as tarefas inerentes ao funcionamento e manutenção de unidades de produção 
aquícola, designadamente tarefas de reprodução, crescimento e engorda de peixes, crustáceos 
e moluscos, com objetivos comerciais ou de repovoamento, tendo em conta as normas de 
ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos produtos. 
ACTIVIDADES 
1. Preparar e organizar o trabalho a realizar, tendo em conta as orientações recebidas e as 
normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos produtos. 
1.1. Analisar as tarefas a realizar, a fim de identificar as matérias-primas, os produtos auxiliares, 
os equipamentos e os utensílios necessários; 
1.2. Preparar o posto de trabalho e selecionar os equipamentos e os utensílios necessários à 
execução das tarefas. 
2. Proceder à leitura e análise de um projeto de aquacultura, efetuando, nomeadamente, a 
leitura de escalas e a análise do levantamento topográfico, a fim de identificar regras para a 
construção de diques, tanques e comportas, definir caudais e calcular o volume de água dos 
tanques e a quantidade de água a renovar. 
3. Proceder à análise da qualidade da água dos tanques de cultivo, efetuando, 
nomeadamente, a determinação dos principais parâmetros de qualidade da água, tais como, 
salinidade, oxigénio dissolvido, PH, nutrientes, dióxido de carbono, temperatura, turbidez e 
materiais de suspensão, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios 
adequados. 
4. Proceder à gestão e administração de alimentos às espécies aquícolas, tendo em conta as 
normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos produtos. 
4.1. Proceder ao armazenamento das rações, de acordo com as exigências dos produtos; 
4.2. Planificar a quantidade e frequência da alimentação, de acordo com a espécie a produzir, 
tendo em conta as tabelas de alimentação existentes para as diferentes espécies; 
4.3. Executar a administração de alimentos às espécies em cultivo, tendo em conta o tipo de 
alimento, a quantidade, a frequência de alimentação e o valor nutritivo, utilizando técnicas de 
alimentação manual ou recorrendo a alimentadores automáticos. 
5. Executar tarefas inerentes às unidades de pré engorda e engorda de uma exploração 
aquícola, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
de qualidade dos produtos. 
5.1. Proceder à preparação dos tanques ou jaulas, consoante a espécie a produzir e o sistema 
de produção, efetuando, nomeadamente o tratamento dos solos em tanques de terra batida, a 
limpeza e desinfeção dos tanques e tubagens e a colocação de redes apropriadas nas jaulas; 
5.2. Proceder à renovação da água nos tanques de cultivo, tendo em conta a espécie a cultivar, 
utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
5.3. Efetuar operações de transporte, introdução e transferência de espécies aquícolas, 
utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
5.4. Executar operações de pesca e de captura de espécies para amostragens, utilizando os 
métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
5.5. Controlar o crescimento e a sobrevivência das espécies cultivadas, procedendo à 
determinação do peso e comprimento e da taxa de sobrevivência, bem como à identificação de 
anomalias; 
5.6. Efetuar o diagnóstico básico das principais patologias das espécies aquícolas e a recolha e 
envio de amostras para o laboratório, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os 
utensílios adequados; 



5.7. Aplicar medidas higiosanitárias, profilácticas e terapêuticas, efetuando, nomeadamente, 
vacinação e administração de imuno estimulantes, bem como a aplicação de agentes 
quimioterapêuticos, tendo em conta o código de utilização de medicamentos numa 
aquacultura. 
6. Executar tarefas inerentes à unidade de reprodução de uma exploração aquícola, tendo em 
conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos 
produtos. 
6.1. Proceder à colheita e seleção dos progenitores, efetuando a colheita e o transporte dos 
progenitores e providenciando a sua quarentena, utilizando os métodos, as técnicas, os 
equipamentos e os utensílios adequados; 
6.2. Proceder à manutenção dos stocks de reprodutores, efetuando, nomeadamente, o cálculo 
do número de progenitores, a determinação da biomassa e a sua marcação e identificação, 
utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
6.3. Proceder à gestão biológica dos lotes de reprodutores, tendo em conta a capacidade de 
produção e efetuando, nomeadamente, o cálculo da quantidade de ovos produzidos por lote e 
da taxa de sobrevivência, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios 
adequados; 
6.4. Efetuar o tratamento da água, tendo em conta a sua origem, qualidade, circuito e espécie a 
cultivar, procedendo, nomeadamente, a operações de filtração – gravitacional, mecânica, 
química e biológica –, esterilização, aerificação, desgaseificação e termorregulação, utilizando 
os métodos, as técnicas, os equipamentos, os utensílios e os produtos adequados; 
6.5. Proceder ao cultivo e manutenção de culturas auxiliares, efetuando, nomeadamente, a 
seleção e cultivo das espécies auxiliares e o enriquecimento de presas vivas, utilizando os 
métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
6.6. Proceder à incubação dos ovos, tendo em conta as espécies a cultivar, efetuando, 
nomeadamente, operações de recolha e de incubação dos ovos, utilizando os métodos, as 
técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
6.7. Elaborar um plano alimentar e proceder à alimentação larvar, tendo em conta as diferentes 
fases de desenvolvimento e espécies cultivadas, bem como proceder a operações de maneio 
durante a fase larvar, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios 
adequados; 
6.8. Proceder à identificação de malformações e patologias que ocorrem durante a fase larvar 
em espécies aquícolas, bem como proceder à recolha e ao envio de amostras para o laboratório, 
utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados; 
6.9. Aplicar medidas higiosanitárias, profilácticas e terapêuticas, efetuando, nomeadamente, 
vacinação e administração de imunoestimulantes, bem como a aplicação de agentes 
quimioterapêuticos, tendo em conta o código de utilização de medicamentos numa 
aquacultura. 
7. Executar tarefas inerentes à unidade de produção de moluscos bivalves, tendo em conta as 
normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho e de qualidade dos produtos. 
7.1. Efetuar operações inerentes à reprodução e cultivo larvar, com vista à produção de 
moluscos bivalves, recorrendo, nomeadamente, a técnicas de cultivo em sobrelevação, em 
fundo e em suspensão, bem como a técnicas de reprodução nomeio natural e em maternidade, 
utilizando os equipamentos e os utensílios adequados; 
7.2. Elaborar um plano alimentar e proceder à alimentação larvar, tendo em conta as diferentes 
fases de desenvolvimento e espécies cultivadas, utilizando os métodos, as técnicas, os 
equipamentos e os utensílios adequados; 
7.3. Proceder ao cultivo e manutenção de culturas de microalgas, efetuando a seleção e cultivo 
das espécies e o adequado maneio na engorda de moluscos bivalves, em função da técnica de 
produção e da espécie a produzir, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os 
utensílios adequados; 



7.4. Proceder à identificação de doenças dos moluscos bivalves e à recolha e envio de amostras 
para o laboratório, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios 
adequados; 
7.5. Executar tarefas inerentes ao funcionamento de uma depuradora, efetuando operações de 
receção, estabulação, depuração, embalagem e etiquetagem de moluscos bivalves, utilizando 
os métodos, as técnicas, os equipamentos e os utensílios adequados. 
8. Executar as tarefas inerentes à comercialização dos produtos aquícolas, efetuando, 
nomeadamente, operações de manuseamento, acondicionamento, embalagem, rotulagem e 
expedição dos produtos, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos, os utensílios e 
os materiais adequados, tendo em conta as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de qualidade dos produtos. 
9. Proceder à limpeza e manutenção das instalações e dos equipamentos de uma exploração 
aquícola, efetuando, nomeadamente, operações simples de limpeza e manutenção de diques, 
tanques, comportas, bombas, arejadores, aparelhos de determinação da qualidade da água, 
sistema de oxigénio, filtros, câmara frigorífica, máquina de produção degelo e sistema de 
embalagem, utilizando os métodos, as técnicas, os equipamentos, os utensílios e os materiais 
adequados. 
COMPETÊNCIAS 
SABERES 
Noções de: 
1. Informática na ótica do utilizador. 
Conhecimentos de: 
2. Biologia e Ecologia de espécies de água salgada. 
3. Biologia e Ecologia de espécies de água doce. 
4. Caracterização da atividade aquícola e dos sistemas de produção. 
5. Implantação de uma unidade de produção aquícola. 
6. Interpretação de projeto, operação e manutenção de instalações e equipamentos. 
7. Malformações e patologias. 
8. Diagnóstico de patologias em aquacultura. 
9. Aplicação de medidas higiosanitárias, profilácticas e terapêuticas na pré engorda e engorda. 
10. Controlo sanitário de moluscos bivalves. 
11. Aplicação de medidas higiosanitárias, profilácticas e terapêuticas na maternidade. 
12. Expedição e comercialização de bivalves. 
13. Gestão da produção, comercialização e marketing dos produtos aquícolas. 
14. Manutenção e limpeza de instalações e equipamentos. 
15. Segurança alimentar. 
16. Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 
Conhecimentos aprofundados de: 
17. Nutrição e administração de alimentos às espécies aquícolas. 
18. Manuseamento e acondicionamento de produtos aquícolas. 
19. Renovação de água nos tanques de cultivo e controlo de qualidade. 
20. Preparação de tanques e jaulas. 
21. Maneio de espécies piscícolas. 
22. Alimentação de espécies piscícolas. 
23. Maneio na reprodução de espécies piscícolas. 
24. Cultivo e manutenção de culturas auxiliares. 
25. Desova, fecundação e incubação de ovos. 
26. Desenvolvimento larvar. 
27. Técnicas de produção de bivalves. 
28. Reprodução em meio natural e em maternidade. 
29. Desenvolvimento embrionário e larvar. 
30. Pré engorda e engorda de bivalves. 



31. Operação de equipamentos. 
32. Depuração de bivalves. 
SABERES-FAZER 
1. Caracterizar as espécies aquícolas quanto à sua biologia e ecologia. 
2. Identificar e caracterizar os sistemas de produção aquícola. 
3. Utilizar técnicas de planeamento e organização do trabalho. 
4. Interpretar informação constante de projetos de aquacultura. 
5. Utilizar métodos e técnicas de análise da qualidade da água. 
6. Utilizar métodos e técnicas de gestão e administração de alimentos às espécies aquícolas. 
7. Utilizar métodos e técnicas de preparação dos tanques ou jaulas. 
8. Utilizar métodos e técnicas de renovação de água nos tanques de cultivo. 
9. Utilizar métodos e técnicas de transporte, introdução e transferências de espécies aquícolas. 
10. Utilizar métodos e técnicas de pesca e de captura de espécies para amostragem. 
11. Utilizar métodos e técnicas de controlo do crescimento e da sobrevivência das espécies 
cultivadas. 
12. Identificar e descrever o ciclo reprodutivo das espécies piscícolas. 
13. Utilizar métodos e técnicas de colheita e seleção de progenitores. 
14. Utilizar métodos e técnicas de manutenção de stocks de reprodutores. 
15. Utilizar métodos e técnicas de gestão biológica dos lotes de reprodutores consoante a 
capacidade de produção. 
16. Reconhecer o tipo de tratamento a efetuar à água de acordo com a sua origem, qualidade, 
circuito e espécie a cultivar. 
17. Utilizar métodos e técnicas de tratamento de água em unidades de reprodução de uma 
exploração aquícola. 
18. Utilizar métodos e técnicas de cultivo de espécies auxiliares. 
19. Utilizar métodos e técnicas de enriquecimento das presas vivas. 
20. Utilizar métodos e técnicas de incubação de ovos, tendo em conta a espécie a cultivar. 
21. Identificar as diferentes etapas do desenvolvimento larvar, consoante a espécie. 
22. Identificar adequados planos alimentares de larvas em unidades de reprodução de uma 
exploração aquícola. 
23. Utilizar métodos e técnicas de alimentação larvar em unidades de reprodução de uma 
exploração aquícola. 
24. Reconhecer as diferentes técnicas de produção de moluscos bivalves. 
25. Utilizar métodos e técnicas de reprodução e cultivo larvar de moluscos bivalves. 
26. Identificar as diferentes etapas do desenvolvimento larvar de moluscos bivalves. 
27. Identificar o tipo de alimentos dos bivalves no meio, de forma a identificar as melhores zonas 
de produção. 
28. Identificar adequados planos alimentares de larvas em unidades de produção de moluscos 
bivalves. 
29. Utilizar métodos e técnicas de alimentação larvar em unidades de produção de moluscos 
bivalves. 
30. Utilizar métodos e técnicas de cultivo de culturas de microalgas. 
31. Utilizar métodos e técnicas de maneio na engorda de moluscos bivalves. 
32. Identificar os aspetos relativos à qualidade da água que levam à necessidade de depuração. 
33. Reconhecer os principais sistemas de depuração, bem como a estrutura de uma depuradora. 
34. Utilizar métodos e técnicas de depuração de moluscos bivalves. 
35. Descrever o plano de HACCP e reconhecer as vantagens da sua aplicação. 
36. Utilizar métodos e técnicas de diagnóstico de malformações e patologias em aquacultura. 
37. Aplicar medidas higiosanitárias, profilácticas e terapêuticas, na aquacultura. 
38. Identificar o circuito dos produtos aquícolas desde a pesca até à sua expedição. 
39. Reconhecer a importância dos problemas de mercado no contexto produtivo. 



40. Utilizar métodos e técnicas de manuseamento, acondicionamento, embalagem e expedição 
de produtos aquícolas. 
41. Identificar e utilizar as instalações, os equipamentos e os utensílios de uma exploração 
aquícola. 
42. Utilizar técnicas de limpeza e manutenção de instalações e equipamentos de uma exploração 
aquícola. 
43. Aplicar as normas de segurança alimentar. 
44. Aplicar as normas de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 
45. Aplicar as normas de qualidade na aquacultura. 
SABERES-SER 
1. Tomar iniciativa no sentido de encontrar soluções adequadas na resolução dos problemas. 
2. Demonstrar capacidade para trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns. 
3. Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias. 
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