
Estudo financiado pela Navigator

OSTRAS EM EXPANSÃO
NO ESTUÁRIO DO SADO
As

ostras do Estuário do Sado
estão em recuperação. De acor-
do com um estudo financiado

pela Navigator as populações naturais
de ostra portuguesa, no Estuário do

Sado, estão a aumentar. Este estudo

científico, promovido pelo Instituto da

Conservação da Natureza e das Flores-
tas (INCF) e patrocinado pela Naviga-
tor (antiga Portucel), conclui que os

bancos de ostras no Sado têm vindo a

aumentar, nos últimos anos, sobretudo

no canal de Alcácer do Sal, mais no in-
terior do rio, com as populações natu-
rais em expansão recente. Os cientistas,
da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa (FCUL), da Universi-
dade de Aveiro (UA) e do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA) observaram a presença de po-
pulações relevantes de ostras e compro-
varam o bom estado dos bancos e
confirmaram que a época de reprodu-
ção abrange um período alargado, de
Abril a Outubro. De referir que este es-

tudo surge no âmbito de um projecto,
denominado Crassosado, que começou
há cinco anos, no seguimento do cres-
cimento do número de pedidos de li-
cenciamento de produção de ostras em
Setúbal, feitos junto da delegação de

Lisboa e Vale do Tejo do INCF. Maria
de Jesus Fernandes, directora do Depar-
tamento de Conservação da Natureza e

das Florestas de Lisboa e Vale do Tejo,
num encontro com os jornalistas no
Moinho de Maré da Mourisca, explicou
que tudo começou há cinco anos quan-
do recebeu vários pedidos dos ostrei-
cultores para a instalação e produção de

ostras todavia "05 meus técnicos diziam

que não podíamos aprovar os proces-
sos devido à falta de informação sobre

o estado das ostras". A resposta foi a

criação do projecto para o estudo das

ostras, com apoio das universidades e
financiamento da Navigator que tem
uma fábrica, na Mitrena em Setúbal.
Nos dois primeiros anos o estudo inci-
diu sobre a ecologia, o estado das obras,

e numa segunda fase os investigadores
voltaram-se para as questões relaciona-
das com as possibilidades de produção.
Entre as necessidades apontadas pelos
produtores de ostras estão a agilização
dos processos de licenciamento, o au-
mento das concessões, a criação de

apoios específicos e de uma região de-

marcada que valorize as ostras do Sado.
Os ostreicultores revelaram também
sentirem necessidade de criar uma as-

sociação que os represente. Presente
neste encontro a presidente da Câmara
de Setúbal. Maria das Dores Meira con-
siderou que as conclusões deste estudo
abrem portas à produção de ostras do

sado com outras condições vai "permi-
tir que os nossos ostreicultores possam
fazer aqui a sua actividade com maior

segurança ". Por seu lado o director Na-
vigator, José Ataíde, explicou que este

patrocínio da empresa a este projecto
"enquadra-se na colaboração de longa
data com o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, uma enti-
dade tão relevante para a protecção e

valorização do património florestal e

espaços florestais do nosso país". De
referir que a ostra portuguesa (nome
científico de Crassostrea angulata),
existente no Sado, chegou a dar traba-
lho a mais de quatro mil pessoas mas a

poluição dos rios e o excesso de captura
levaram à quase à sua extinção.


