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Tomada de posse do novo Conselho de Administração da Docapesca 

No passado dia 23 de maio, nas instalações da Sede da Docapesca decorreu a tomada de posse do novo 

Conselho de Administração da empresa, numa cerimónia presidida pela Senhora Ministra do Mar, Ana 

Paula Vitorino e contou também com a a presença do Senhor Secretário de Estado das Pescas, José 

Apolinário. O Conselho de Administração da Docapesca terá Teresa Coelho como Presidente e Maria 

José Moura e Sérgio Faias como Vogais. 

Teresa Coelho é quadro superior da empresa e já passou por gabinetes governamentais, tendo desempenhado funções de subdirecto-

ra-geral das Pescas e Aquicultura e representado Portugal em instâncias internacionais. 

Maria José Moura é economista, com experiência nas áreas do planeamento e gestão dos territórios e Sérgio Faias é especialista em 

redes eléctricas e infra-estruturas, com conhecimento transversal sobre avaliação e qualidade. 

VI Congresso APED: “Crescer com o Consumidor”  

A Associação Portuguesa das Empresas de distribuição (APED) organizou, nos dias 3 e 4 de maio, no 

Museu do Oriente, em Lisboa, o VI Congresso APED intitulado "Crescer com o Consumidor", um evento 

de carácter anual, que reúne membros do governo, representantes de entidades nacionais e estrangeiras 

e várias personalidades de relevo nas áreas da economia, retalho e distribuição. 

A Docapesca associou-se a este evento, garantindo uma presença institucional no espaço de exposição 

junto ao auditório, disponibilizando informação sobre os projetos da empresa, no âmbito da rastreabilida-

de, inovação e informação ao consumidor. Organizou também uma degustação de pescado das lotas portuguesas, mais concretamen-

te Cavala e Carapau, dinamizada pela Chef. Patricia Borges da Escola Superior de Turismo e tecnologia do Mar de Peniche, reforçan-

do a importância da valorização do pescado português para a economia nacional da fileira do mar. 

http://www.docapesca.pt/
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European Seafood Exposition 2016 

A Docapesca participou na European Seafood 2016, enquadrada na sua Missão e prestação de um servi-

ço 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 poten-

ciando a exportação do pescado português fresco, congelado e em conservas. 

A European Seafood Exposition 2016 é considerada a maior mostra do mundo de pescado e indústria transformadora de produtos da 

pesca atraindo compradores e vendedores de cerca de 140 países. No total foram 1.700 as empresas expositoras, distribuídas por 75 

países, que apresentaram uma diversidade de produtos do mar em Bruxelas. O evento englobou ainda um conjunto de iniciativas, com 

destaque para o “Seafood Excellence Global Awards”, que teve como objetivo, distinguir os melhores produtos da pesca ao nível das 

categorias Health and Nutrition, Innovation, Best Horeca Product, Best Retail Product, Retail Packaging, Convenience and Seadfood 

Product Line, em exposição no recinto. 

 

 

 

 

 

 

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

industrial da congelação do pescado em Portugal. No Pavilhão de Portugal estiveram presentes 17 empresas e entidades do setor e 

recebeu a visita da Sra. Ministra do Maro e do Secretário de Estado das Pescas. 

XV Congresso de Nutrição e Alimentação 

A Associação Portuguesa dos Nutricionistas realizou, nos dias 19 e 20 de maio,  no Centro de Congres-

sos da Alfândega do Porto, o XV Congresso de Nutrição e Alimentação subordinado ao tema "Escolher 

Saber". 

Com um programa vasto e completo, o XV Congresso de Nutrição e Alimentação abrangeu diversas temáticas relacionadas com as 

principais áreas de atuação do nutricionista, representando o maior evento científico e um dos mais antigos na área da nutrição e ali-

mentação em Portugal. Neste âmbito, realizou uma ação de degustação com Cavala e Carapau, fresco e em conserva e marcou tam-

bém presença num stand institucional ao longo dos dois dias do evento. 

A participação da Docapesca no XV Congresso de Nutrição e Alimentação enquadra-se no âmbito do seu projeto de valorização do 

pescado português, CCL – Comprovativo de Compra em Lota, cuja etiqueta, permite identificar no consumidor final, a lota onde o pes-

cado foi transacionado e é garantia do cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar, identificando ainda a arte de pesca 

utilizada. É um selo de informação ao consumidor, distinguindo um produto do mar e de confiança. 
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