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22.ª Edição do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB)
Dando continuidade à estratégia de anos anteriores e enquadrado no objetivo estratégico da empresa de
contribuir para a internacionalização do setor, participando em feiras de âmbito internacional, a Docapesca
esteve presente no SISAB 2017, que decorreu entre 6 e 8 de Março, na Meo Arena em Lisboa.
O SISAB – Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas é considerado a maior feira anual de empresas do sector agro-alimentar e de bebidas em Portugal, com cerca de 450 expositores e 1700 compradores internacionais de 110 países presentes na última edição.
Esta participação da Docapesca pretendeu assim potenciar o investimento e o comércio no âmbito da internacionalização das empresas do setor da pesca, promovendo o pescado fresco das lotas do continente português junto de potenciais importadores, em articulação com as Organizações de Produtores / Associações de Armadores, que assim tiveram a possibilidade de identificar novas oportunidades comerciais e estabelecer contactos internacionais, com vista à exportação do pescado.
O Espaço “Mar XXI.PT” contou com a participação de quatro Organizações de Produtores: Vianapesca, Propeixe, Artesanalpesca e
Armalgarve e da ANICP. Neste espaço realizaram-se também diariamente Degustações de Pescado - “Fish & Health” – Comer com
Saúde, com Cavala e Carapau, a cargo da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. No dia 7 de março, integrado no SISAB , a Docapesca organizou um debate sobre “Sustentabilidade e Inovação no Pescado para uma Alimentação Saudável”, com painel composto
por representantes do IPMA (Narcisa Bandarra), Direção Geral de Saúde (Sofia Sousa), ISCTE Business School (João Menezes),
ANICP (Isabel Tato), Associação Portuguesa de Nutricionistas (Raquel Abrantes) e Vianapesca (Portela Rosa).

Boletim Estatístico Docapesca
No âmbito das suas competências, enquanto entidade responsável pelo serviço público da primeira venda
de pescado nas lotas do continente português, a Docapesca inicia, na presente data, a publicação do Boletim Estatístico. Através desta publicação a Docapesca disponibiliza de forma integrada, os dados estatísticos do pescado transacionado nas lotas do continente português, com o principal objetivo de oferecer uma informação de qualidade
ao setor.
Assim, esta edição do Boletim Estatístico da Docapesca, apresenta os dados estatísticos referentes ao ano de 2016, a nível nacional e
por lota, por artes de pesca e por espécies, oferecendo igualmente uma análise comparativa com anos anteriores. A partir desta edição, o Boletim Estatístico terá uma periodicidade trimestral. Poderá descarregar a publicação em www.docapesca.pt

Seafood Expo - North America 2017
A Seafood Expo - North America é considerada a maior mostra de pescado e indústria transformadora de
produtos da pesca na América do norte, com cerca de 1200 expositores, oriundos de 40 países, entre
grossistas, importadores/exportadores, transformadores, fabricantes, maquinaria e aquicultura.
Considerando o interesse que o setor da pesca e da comercialização de pescado tem demonstrado no
mercado dos Estados Unidos da América, a Docapesca e várias empresas nacionais estiveram presentes neste evento, que decorreu
de 19 a 21 de março, em Boston.
No dia 19, o Pavilhão de Portugal contou com a visita da Sra. Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino e do Sr. Secretário de Estado das
Pescas, José Apolinário. Esta presença, sob organização da ACOPE – Associação dos Comerciantes de Pescado, contou com a presença de sete empresas privadas, para além da Docapesca: Frijobel, Gelpeixe, Grupo Frip, Grupo Riberalves, Grupo Rui Costa & Sousa, Luís Silvério & Filhos e Nigel.

Mar Algarve Expo 2017
O Portimão Arena recebeu, entre os dias 23 e 25 de março, a Mar Algarve – Feira do Mar’17, dedicada à
economia azul e que teve como objetivo promover, criar valor e impulsionar todo o setor ligado ao mar e
às atividades marítimas nas componentes económica, cultural, educativa, desportiva e de lazer.
O certame contou com a presença de 77 expositores distribuídos por uma área de 1300 m2, correspondendo a mais 31 expositores e cerca de 160% de área de ocupação relativamente à última edição. Neste espaço estiveram representadas as mais diversas atividades ligadas à Economia do Mar, nomeadamente, construção naval e estaleiros, venda de embarcações,
marinas, clubes náuticos, conservas, pesca, viveiros, animação turística e marítimo-turísticas, mergulho, saúde – câmara hiperbárica,
serviços de rebocadores, investigação marinha e ambiental e educação marítima.
Pelo Portimão Arena passaram cerca de 5000 pessoas ao longo dos três dias do evento e este recebeu, pela primeira vez, o apoio institucional do Ministério do Mar tendo o primeiro dia contado com a presença do Senhor Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, que presidiu à sessão de abertura. Estiveram também representados os diversos serviços centrais ligados à temática do Mar, bem
como Municípios do Algarve e autoridades com competências de fiscalização e soberania no Mar.
A Docapesca esteve presente no evento com um espaço expositivo, tendo igualmente promovido o Seminário "Inovação e Oportunidades na Pesca e Aquicultura no Algarve", que contou com a presença de representantes do IPMA, Centro de Ciências do Mar
(CCMAR), DRAP Algarve, Mar 2020, Barlapescas, Associação dos Armadores da Pesca da Fuzeta, Algarfresco S.A., Associação Portuguesa de Aquicultores, Testa & Cunhas, Formosa - Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa e Sparos.
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