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Plano de Investimentos PROMAR 2013 - 2015 

A Docapesca levou a cabo vários Projetos PROMAR de requalificação, adaptação e apetrechamento dos edifícios das lotas e áreas 

circundantes, executados até 2015, com prioridade à melhoria do cumprimento dos requisitos de segurança alimentar - HACCP num 

total de 8.414.852 € conforme a seguir se apresenta:  
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Alargamento da Área Concessionada à SOPROMAR 

Foi assinado um averbamento ao Contrato de Concessão para a utilização do Estaleiro Naval de Lagos 

entre a Docapesca e a Sopromar. Trata-se da atribuição do uso privativo de uma parcela com 800 m², 

contígua à parcela já concessionada e situada na Doca de Pesca do Porto de Lagos, já concessionada 

a favor desta empresa. Esta expansão de área visa a implantação de uma estufa de pintura naval na 

área concessionada,  indispensável ao prosseguimento da atividade e reforçando a sustentabilidade do 

projeto. 

Docapesca na FITUR 2016 

A Docapesca integrou o stand do Turismo de Portugal na FITUR – Feira Internacional de Turismo que é 

um dos principais certames deste setor na Europa, que decorreu entre 20 e 24 de Janeiro, no IFEMA, 

em Madrid, e que teve como objetivo central, a promoção da gastronomia nacional, com papel importan-

te para o pescado. 

Neste sentido, e enquadrado no seu objetivo estratégico de internacionalização dos produtos da pesca e 

do mar, a Docapesca forneceu pescado para o programa de degustações que decorreu no espaço cozi-

nha, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. 

Campanha da Cavala e do Carapau  

Os Mercados Municipais de Lisboa acolhem entre os dias 29 de janeiro e 5 de março, das 10h às 12h, 

iniciativas de promoção do consumo de Cavala e Carapau da costa portuguesa, organizadas pela Doca-

pesca, em colaboração com o Município do Lisboa e com as respetivas juntas de freguesia. 

Esta participação enquadra-se na Campanha da Cavala e do Carapau, promovida pela Docapesca que 

visa a promoção do consumo de espécies abundantes nas lotas do continente português, ricas em pro-

teínas e ácidos gordos da série ómega-3. Ao valor nutricional destas espécies está também associado 

um valor comercial acessível, permitindo a elaboração de refeições ricas nutricionalmente e económicas. 

Neste âmbito, vão decorrer Aulas de Culinária gratuitas, seguidas de degustações, a cargo dos Chef. João Fernandes, Chef. Luís 

Figueiredo da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e Chef. Patricia Borges da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar de Peniche, de acordo com o seguinte cronograma das ações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

As inscrições para a primeira iniciativa que se realiza no Mercado de Benfica, no dia 29 de janeiro, podem ser feitas através do email 

mercadobenfica@jf-benfica.pt ou através dos telefones 210 109 340/3. 
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