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Intervenções nas condições de funcionamento do Porto de Pesca da Baleeira/Sagres 

Com a publicação do Decreto-lei 16/2014 de 3 de Fevereiro, a Docapesca assumiu as responsabilidades de 

gestão dos Portos de Pesca, tendo, a partir de 1 de Julho de 2014, vindo a intervir programadamente no Por-

to de Pesca da Baleeira/Sagres. 

Importa transmitir a todos os interessados que a Docapesca assegura a gestão do porto com as receitas das 

taxas cobradas aos pescadores e comerciantes, bem como da área de exploração portuária, ou seja, com as 

receitas geradas por todas as atividades do Porto. 

Assim, e de uma forma sucinta salientamos as intervenções mais significativas, já adjudicadas: 

1 – Adjudicação, em finais de Novembro, da reposição das Escadas e Defensas no cais de descarga e abastecimento de combustível, 

no valor de 45.210,00€, prevendo-se que as escadas estejam substituídas até ao final da semana e as defensas sejam colocadas em 

Fevereiro (o empreiteiro aguarda a entrega do material pelo fornecedor). 

2 – Adjudicação, no início de Dezembro, da reabilitação da Iluminação Publica através de um investimento da ordem dos 30.000€ para 

substituição de alguns postes e luminárias. Foi realizada a 1ª fase (diagnóstico e reparação da rede), prevendo-se que a intervenção 

seja concluída no final de Fevereiro. 

3 – Substituição dos Portões dos Armazéns dos Comerciantes. Foi adjudicada também no início de Dezembro esta intervenção (valor 

de investimento da ordem dos 45.000€), prevendo-se que a empreitada seja concluída em Fevereiro. 

4 – Estão entretanto em curso: 

Projeto de requalificação do Edifício da Antiga Lota, projeto apoiado pelo PROMAR (com candidatura ao GAC-Barlavento) no valor de 

320.315,80€, cujo projeto de arquitetura e execução se encontra em desenvolvimento, prevendo-se que a empreitada seja colocada a 

concurso até Março de 2015, para que seja realizada até final deste ano. 

Projeto de requalificação da Lota, com vista á melhorias dos requisitos de HACCP, no valor de 177.664,80€, prevendo-se que o con-

curso para execução da empreitada seja colocado em concurso até final de Abril. 

Reimplantação do farolim da Fuzeta 

No âmbito do protocolo celebrado com a Direção de Faróis procedeu-se à reinstalação do Farolim da Fuzeta.  

A Direção de Faróis é o órgão, da Direção-Geral da Autoridade Marítima, que tem por principais atribuições a 

direção técnica do assinalamento e posicionamento marítimo nacional, constituídos por dispositivo de sinali-

zação marítima que visam contribuir para a segurança da navegação marítima na costa e acesso aos portos 

nacionais. As obras de reimplantação deste dispositivo de sinalização marítima incluíram a construção de um 

maciço em betão para suporte do farolim, a montagem do farolim e dos equipamentos assim como a benefi-

ciação geral da estrutura e esta obra foi orçamentada no valor de 2.920,00€. 
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Fornecimento de energia elétrica 

A Docapesca realiza desde 2002, para todas as instalações alimentadas em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão 

(BTE) consultas anuais a todos os fornecedores de energia elétrica existentes no mercado, para obter o melhor 

tarifário possível. 

Com o final do contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa ENDESA para o ano de 2014 con-

cluiu-se agora que a opção efetuada foi a correta, pois permitiu uma menor valia real de custos, que só na MT, 

rondou os 64.000€ face à proposta da concorrência. 

Com a agregação das instalações do ex-IPTM, em que a maioria nunca aderiu ao mercado livre para o fornecimento de energia elétri-

ca, nomeadamente os Portos de Pesca da Póvoa do Varzim, Nazaré, Peniche, Portimão, Lagos, Olhão e ainda os Estaleiros Navais da 

Azurara, estas instalações passarão a usufruir de um tarifário significativamente mais baixo. 

Para o ano de 2015, onde já estão consideradas todas as instalações que transitam do ex-IPTM, estima-se que a menor valia de cus-

tos, para a MT e BTE, seja na ordem dos 230.000€ face aos preços praticados pela concorrência. 

Marinas portuguesas premiadas Cabaz do Mar vence Medalha de Ouro 

A Marina de Vilamoura venceu o primeiro pré-

mio na categoria de "Melhor Marina Interna-

cional 2015". Estes prémios foram revelados 

durante o London Boat Show e estas distin-

ções às marinas são organizadas pela 

"academia" britânica Yacht Harbour Associa-

tion, segundo a qual foram recolhidos mais de três mil votos de 

proprietários de embarcações que visitaram as diferentes mari-

nas. Mas Vilamoura não foi a única marina a marcar pontos nos 

prémios. Na mesma categoria de “Melhor Marina Internacional”, 

Portugal e o Algarve conquistaram ainda o 2.º lugar graças à 

Marina de Albufeira. Os Marina of the Year Awards for 2015 

incluem ainda vários vencedores no Reino Unido e internacional-

mente, houve ainda um prémio para a Porto Montenegro na cate-

goria de super-iates. 

O vídeo “O Cabaz do Mar” – FLAG Alentejo, 

Portugal ganhou o 1º prémio na cerimónia de 

entrega de prémios FARNET correspondente 

á medalha de Ouro. O pódio ficou completo 

com os vídeos “Supporting fishermen 2.0” – 

FLAG Terre di Mare e “Embark and cycle, with 

Pesca” – FLAG Arcachon aos quais foram atribuídas as Medalhas 

de Prata e Bronze respetivamente. O Cabaz do Mar é um projeto 

lançado pela Associação Cultural e de Desenvolvimento de Pesca-

dores e Moradores da Azenha do Mar, com o apoio de uma coo-

perativa de Odemira, a Taipa e que pretende eliminar os interme-

diários entres os pescadores e os consumidores, e também valori-

zar algumas espécies habitualmente desprezadas na lota. 

Poderá consultar o vídeo em http://bit.ly/1BLBBm1 

 

Docapesca no SISAB 2015 

A Docapesca foi uma das 500 empresas portuguesas expositoras que marcaram presença na 20ª Edi-

ção do SISAB - Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas que se realizou este ano entre 2 e 4 

de março. O SISAB PORTUGAL é a maior convenção anual de empresas e empresários líderes na 

exportação, cobrindo todas as actividades a elas necessárias e adjacentes. O SISAB PORTUGAL rece-

be homens de negócios vindos de 110 países e 20 línguas e conta com 500 empresas nacionais exposi-

toras provenientes de 28 setores, que englobam 6.000 marcas e produtos que correspondem a 16.000 rótulos e embalagens e conta 

ainda com cerca de 1.600 compradores internacionais provenientes de 110 países e 450 Estados e Regiões. 

Ao longo dos 3 dias deste certame, para além da presença institucional, a Docapesca, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turis-

mo de Lisboa, realizou degustações diárias com pescado fresco e em conserva e promoveu um workshop sobre a valorização dos pro-

dutos da pesca portuguesa. 
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