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Preço Médio do pescado em lota aumentou 17% 

O preço médio do pescado vendido nas 22 lotas e 37 postos da Docapesca registou um aumento 

de 17 por cento em 2016 relativamente ao apurado no ano anterior, atingindo um valor na primeira venda 

superior a 201,7 milhões de euros. 

De acordo com os registos apurados pela Docapesca, o volume de vendas em lota foi de 104,4 mil tonela-

das, menos 11,5 por cento que em 2015, mas o respetivo valor registou um aumento de 3,6 por cento. 

Apesar da diminuição das quantidades, o preço médio do pescado atingiu um valor recorde. As espécies que mais contribuíram 

para o aumento do volume de vendas foram o polvo e o biqueirão, só estas duas espécies foram responsáveis por mais de 15 milhões 

de euros de vendas. 

Na análise global, constata-se que 156 espécies registaram quebras no valor das vendas (menos 16,9 milhões de euros). Em contra-

partida, houve 143 espécies com aumentos de vendas (mais 23,6 milhões de euros), o que proporcionou o diferencial positivo de 7,1 

milhões de euros registado em 2016. Verifica-se também que esta tendência de aumento do preço médio das vendas continuou a 

acentuar-se em janeiro deste ano. 

7ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar" 

A PwC apresentou, no passado dia 19 de janeiro, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, a 7ª edição do 

estudo "LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar (Portugal)".  

 Diversos especialistas da PwC e oradores convidados estiveram, nesta ocasião, a analisar e debater o 

rumo da Economia do Mar em Portugal, tendo por base um conjunto de indicadores e informação recolhi-

da pela PwC.  Esta nova edição do LEME baseiou-se no tema "O Mar e o Ambiente" - um tema fundamental para o desenvolvi-

mento sustentável da economia do mar. No ano em que este estudo completa o seu sétimo aniversário, a sua apresentação contou 

com a presença de diversas figuras distintas e com profundo conhecimento sobre a Economia do Mar. O evento serviu também para 

apresentar a 2ª edição de "Circum-navegação: LEME Mundo" - um estudo que inclui as principais evoluções e tendências das indús-

trias do mar a nível global. 

No âmbito do seu projeto de Valorização do Pescado, a Docapesca promoveu neste evento uma degustação com base no Carapau e 

Cavala, a cargo da Chef Patrícia Borges da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche. 

http://agenda-docapesca.weebly.com/notiacutecias/7-edicao-do-estudo-leme-barometro-pwc-da-economia-do-mar
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Programa Bombordo II 

No passado dia 26 de dezembro de 2016 estreou na RTP2 o programa Bombordo, realizado por Carlos 

Vaz e produzido pela empresa “Mar de Histórias” em parceria com a Docapesca, Portos e Lotas SA e cofi-

nanciado pelo Programa PROMAR. 

Desta forma está de regresso aos serões de segunda-feira, por volta das 21h, um programa de refe-

rência na RTP que aborda aspetos ambientais, de sustentabilidade, inovação, qualidade e de saúde pública ligados ao mar. 

O Bombordo foi um programa de referência na RTP durante vários anos, tornando-se uma das marcas mais premiadas de sempre do 

canal. Constituída por 14 episódios, com 25 minutos de duração cada, esta segunda série do programa alinha com a prestigiada 

herança do Bombordo, simultaneamente, assume uma face moderna, inovadora, com novas histórias e um outro olhar sobre o "nosso" 

mar. 

Exposição Oceano - Mar é Vida 

A Docapesca associou-se à exposição "Oceano - Mar é Vida" do grupo Tertúlia das Artes da Associação David Melgueiro, que foi 

inaugurada no dia 28 de janeiro, no Centro Cultural Palácio do Egipto, em Oeiras. 

Oceano – Mar é Vida é um espaço expositivo de imensa liberdade, do desconhecido, de desejos, de esperanças, de movimento, 

de medos, de aventuras intemporais, onde o imaginário de cada um se pode deixar transportar no vento das suas superfícies imensas 

e no movimento das suas vagas e correntes, até ao fundo dos abismos impenetráveis. Os artistas da “Tertúlia de Artes”, da Associação 

David Melgueiro, num movimento espontâneo de pintores, escultores e tecelões, embarcam neste imenso desafio e aventura. 

No âmbito do seu projeto de Valorização do Pescado Português, a Docapesca promoveu, na inauguração desta exposição, uma 

degustação com base no Carapau e Cavala, a cargo da Chef Patrícia Borges da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche.  

No passado dia 23 de janeiro, a Ministra  do Mar, Ana Paula Vitorino esteve na Apresentação dos Investimentos da Sociedade Polis 

Litoral Norte. As intervenções em causa, envolveram um investimento global de 5,2 M€, resultando das parcerias criadas entre a 

Polis Litoral Norte, a DOCAPESCA e os Municípios de Viana do Castelo, Caminha e Esposende. 

Tratam-se de investimentos na área dos portos e equipamentos de apoio à pesca, apoiados pelo Programa Operacional MAR2020, 

beneficiando de um cofinanciamento pelo FEAMP de 75%. A Ministra do Mar deu conta da evolução do Programa Mar 2020, explican-

do que, no início das suas funções, praticamente nada tinha sido feito, e que, durante o ano de 2016 se fez a publicação de regulamen-

tos, portarias, lançamento de concursos e as suas aprovações. Congratulou-se ainda por terem sido atingidos os objetivos traçados 

para o ano de 2016. 

Infraestruturas de apoio à pesca nos Municípios de Caminha, Viana do Castelo e Esposende 
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