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Docapesca no "Espaço do Mar" da Volvo Ocean Race 

A Volvo Ocean Race é a maior regata à volta do mundo e um dos três maiores eventos náuticos internacio-

nais. estando em Lisboa entre os dias 25 de maio e 7 de junho.  

A Docapesca foi convidade pela Direção Geral de Política do Mar (DGPM), para integrar o "Espaço do Mar" na 

Volvo Ocean Race que vai acolher diversas entidades ligadas ao Mar, como o IPMA, DGRM, EMEPC, Admi-

nistrações Portuárias, Associação Naval Sarilhenses, entre outras. 

Este espaço é sobretudo interativo, com projeções de filmes das várias entidades e uma exposição de embar-

cações do Tejo. Em dias específicos, as várias entidades presentes desenvolvem as suas atividades. 

Veja a programação das atividades da Docapesca em www.docapesca.pt 

Comemorações do Dia Nacional do Pescador 

No âmbito das comemorações do Dia Nacional do Pescador, que se assinala no Domingo, 31 de Maio, a 

Docapesca, Portos e Lotas S. A. associa-se às várias iniciativas desencadeadas pelo Setor. De norte a sul do 

país a Docapesca, representantes dos pescadores e diversas autarquias, numa jornada de portas abertas. 

Destaque para as iniciativas da Península de Setúbal, com aulas de culinária, tertúlia, exposição fotográfica e 

iniciativa Docapesca de portas abertas em Setúbal e aulas de culinária, inauguração do Monumento à Pesca 

e distinção de individualidades da comunidade piscatória entre outras, em Sesimbra.  

A Norte será colocada a primeira pedra dos armazéns da VIANAPESCA. 

Ao centro eventos em Nazaré iniciativa Docapesca de portas abertas e, em Peniche, colóquio “Pesca da Sardinha”, exposição fotográ-

fica, homenagem os homens e familiares da pesca da sardinha e Docapesca portas abertas, entre outros. 

A Sul as distinções das Pescas e Aquicultura na Câmara Municipal de Olhão e a degustação dos hambúrgueres de cavala premiados 

no projeto FishGourmet que acontece em São Brás de Alportel. Em Quarteira e Tavira a tradicional festa alusiva à data. 

Em Lisboa as comemorações do Dia do Pescador estão integradas na Volvo Ocean Race. Neste recinto o dia será marcado pelas ini-

ciativas de degustação “Carapau de Corrida” em parceria com o Restaurante Can The Can, e “Carapau Seco da Nazaré” em parceria 

com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Ambas as iniciativas pretendem divulgar o carapau, apresentando algumas 

das formas mais tradicionais de preparação e apresentação desta espécie seguindo a cultura gastronómica portuguesa. 

Paralelamente, em algumas das cidades onde a Docapesca está presente, acontecem exposições temáticas dedicadas à arte da faina 

e às embarcações, mostras de produtos locais, aulas de culinária, tertúlias dedicadas à economia do mar, entre outras iniciativas. 

Consulte o programa com as Comemorações do Dia do Pescador em www.docapesca.pt 

http://www.docapesca.pt/


Contributo da Docapesca na Internacionalização dos Produtos da Pesca e do Mar 

Tendo como objetivo a importação de pescado e marisco fresco de excelência para o showroom da empresa 

La Peseta Gourmet, em Bogotá - Colômbia, a Docapesca - Portos e Lotas, S.A. recebeu, a pedido da AICEP, 

a Missão Comercial de um importador da Colômbia ao Porto de Pesca de Peniche no passado dia 11 de 

maio.  Angel Gallego reuniu-se com a Associação dos Comerciantes de Pescado (ACOPE) e empresas de 

comércio de pescado que atuam nos mercados de exportação e que manifestaram interesse em estar pre-

sentes, a saber: Gialmar - Produtos Alimentares, S.A. | LFish, Unipessoal, Lda. | Omnifish, S.A. | Pescados 

Anastácio, Lda. | Ramos e Costa, S.A. | Rocha & Jorge, Lda. | Luís Silvério & Filhos, S.A. 

No final desta reunião Angel Gallego e a comitiva AICEP foram recebidos na Câmara Municipal de Peniche pelo Sr. Presidente António 

José Correia, acompanhado pelo Dr. Pedro Ferreria, do Conselho de Administração da Docapesca e pelo Sr. Luís Silvério, Presidente 

da ACOPE. Durante a tarde foi realizada a visita ao Porto de Pesca e respetivas embarcações, bem como presença no Leilão de Pri-

meira venda de Pescado em Lota. 

Esta iniciativa foi acolhida com grande interesse pelos empresários portugueses e pelo Sr. Angel Gallego e contribuiu para a Valoriza-

ção do Pescado Português no Mercado Colombiano, potenciando o desenvolvimento de novos negócios com aquele país. 

Docapesca na Seafood Bruxelas 2015 

Dando continuidade à estratégia de anos anteriores, a Docapesca participou na European Seafood Exposition 

2015, enquadrada na sua Missão e prestação de um serviço de qualidade ao setor da pesca, nomeadamente 

ao nível da valorização do pescado transacionado nas lotas do continente português e da sua promoção em 

feiras profissionais de âmbito internacional. 

A European Seafood Exposition, decorreu entre 21 e 23 de Abril, e é considerada a maior mostra do mundo 

de pescado e indústria transformadora de produtos da pesca, com cerca de 1.690 expositores oriundos de 75 

países e 25.800 visitantes de 150 países diferentes, com uma forte presença da Ásia, América do Norte e 

América do Sul. 

A Docapesca integrou o Pavilhão de Portugal, organizado pela ALIF - Associação da Indústria Alimentar pelo 

Frio, que filia o sector industrial da congelação do pescado em Portugal. No stand, estiveram presentes 19 empresas e entidades do 

setor, conforme lista que a seguir se apresenta, salientando-se a presença inédita do pescado dos Açores.  

Docapesca na Blue Week 

A Blue Week decorre entre 3 e 7 de junho e pretende ser um evento da agenda internacional, reunindo em 

Lisboa as mais altas individualidades em torno das temáticas dos oceanos. Com o objetivo de destacar Portu-

gal como um país marítimo de liderança em matéria do mar e Lisboa como a capital marítima do mundo, a 

“Blue Week - Semana Azul” será uma plataforma de encontro para todos aqueles que se preocupam com o 

oceano, visando criar novas oportunidades de negócio e de emprego, I&D e inovação. 

Esta semana será composta por três eventos: World Ocean Summit 2015, Ministerial Meeting e Blue Business 

Forum. Para mais informações consultar www.blueweek.pt 

No âmbito do Ministerial Meeting, a Docapesca foi convidada pelo Ministério da Agricultura e Mar a realizar uma ação de promoção do 

pescado português junto dos Ministros do Mar que irão estar presentes em Lisboa, a ter lugar no Oceanário de Lisboa. 

A Docapesca irá ainda participar no Blue Business Forum em dois modelos: (1) participação no stand da Fileira do Pescado com foco 

no pescado das lotas, Organizações de Produtores e Associações do Setor da Pesca; (2) presença institucional dedicada às novas ati-

vidades da empresa, com divulgação das marinas e estaleiros navais sob sua jurisdição. Diariamente, neste stand, a Docapesca irá 

realizar degustações de pescado, à base de Cavala, fresca e em conserva e Carapau fumado. 

No âmbito do projeto “FishGourmet” e integrada na programação da iniciativa ”Blue Week Lisbon 2015“, a 

Docapesca realiza no próximo dia 2 de Junho, duas iniciativas de divulgação do Hamburguer e Conservas de 

Cavala que decorrem no navio Santa Manuela (fundeado na doca do Parque das Nações). Uma das ações 

decorre às 13h e é dirigida aos jovens. A outra decorre às 17h e é dirigida a empresários da restauração, con-

cretamente das principais “Hamburguerias” de Lisboa, para sensibilizar estes profissionais a incluírem o Ham-

búrguer de Cavala nos seus menus. 

http://agenda-docapesca.weebly.com/notiacutecias/docapesca-na-seafood-bruxelas-2015

