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No passado dia 21 de junho, a Docapesca participou, uma vez mais, no Mega Pic Nic, um evento organiza-

do anualmente pelo Continente para a promoção da produção e cultura nacionais, tal como já sucedeu nas 

edições de 2012 e 2013.  

Este ano e sob o mote “Os Melhores em Campo”, em altura de Campeonato do Mundo de Futebol, preten-

deu-se aliar os melhores produtos nacionais, os melhores produtores e os melhores jogadores nacionais. 

O espaço “Mar Portugal”, organizado pela Docapesca, contou com a participação da EMEPC, APORVELA, Associação Naval Sari-

lhense e FORMAR onde os mais de 500.000 visitantes puderam participar em atividades direcionadas aos mais pequenos como  a 

Lota de Pescado, Atelier Sensorial de Pescado, Atelier de Plasticinas e Nós, Jogo do Peixe Certo, Jogo do Mar, Quiz, Simulador de 

Mega Pic-Nic 2014 

Requalificação da Lota de Póvoa de Varzim 

Prosseguem em bom ritmo as obras de requalificação da Lota de Póvoa de Varzim, intervenção orçada em 

273.225,11€, acrescidos da taxa de IVA em vigor, adjudicada pela Docapesca, Portos e Lotas, SA.  A 

empreitada inclui, entre outras tarefas, a substituição da cobertura (ainda em amianto), a reparação de 

superfícies de betão e revestimento do pavimento interior e caleiras, construção de novas instalações sanitá-

rias públicas e alteração da instalação de arrefecimento do silo de gelo.  

Complementarmente, foi também adjudicada pela Docapesca, a aquisição de uma máquina de lavagem de 

caixas (49.856,00€, acrescidos de IVA) bem como está em curso o procedimento concursal para a aquisição de uma câmara frigorífica 

de conservação de pescado, fabrico e armazenagem de gelo escama, com um valor base do procedimento de 310.000,00€. Tratam-se 

de equipamentos que visam contribuir para a melhoria de serviço a prestar, garantindo o cumprimento das regras de Segurança e 

Higiene Alimentar e que acrescem em mais 359.856,00€, totalizando, até ao momento, um investimento na Lota da Póvoa do Var-

zim da ordem 633.000,00€. 

A requalificação da lota da Póvoa do Varzim reforça a garantia das condições de segurança alimentar do peixe transacionado nesta 

lota, bem como a manutenção do Numero de Controlo Veterinário (NCV), condições indispensáveis para a comercialização do pescado 

proveniente da pesca profissional.  

http://www.docapesca.pt/
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Festival da Sardinha e Cavala na Figueira da Foz 

Entre os dias 20 e 29 de junho, decorreu na Figueira da Foz, o Festival da Sardinha e da Cavala,  organi-

zado pela Associação Figueira com Sabor a Mar.  

A Docapesca participou neste evento, integrando as atividades "MAR PORTUGAL", uma visita de estudo à 

lota da Figueira da Foz e aulas de culinária no Mercado Municipal Eng. Silva. Desta forma entre os dias 26 

e 28 de junho decorreram as seguintes iniciativas: 

 

 26 de junho - Atividades “MAR PORTUGAL”: Atelier Sensorial de Pescado e Jogo da Pesca Sustentável (Jardim de Infância 

Conde Ferreira) 

 27 de junho  - Visita de Estudo à Lota: Porto de Pesca da Figueira da Foz e Aulas de Culinária: Escola Profissional da Figueira 

da Foz (Mercado Municipal  Engenheiro Silva - Figueira da Foz ) 

 28 de junho - Aulas de Culinária: Escola Profissional da Figueira da Foz (Mercado Municipal  Engenheiro Silva - Figueira da 

Foz ) 

O Algarve Beer Fest é um festival de cerveja artesanal que conta com a presença de 40 marcas provenientes de 10 países. Este 

evento, promovido pelo Município de Albufeira realizou-se na Praça dos Pescadores, entre os dias 26 e 29 de junho. O objetivo pas-

sa pela promoção do consumo moderado aliado a outros aspetos tais como a animação de cunho local e a gastronomia. O Festival 

contou com a realização de workshops de produção de cerveja artesanal e showcookings que harmonizam a gastronomia com a cerve-

ja artesanal. 

Enquadrado no Algarve Beer Fest, a Docapesca organizou no sábado, dia 28 de junho pelas 18h00, uma reunião sobre a Valoriza-

ção do Polvo Nacional que contou com a intervenção de representantes da Docapesca e CCMAR (Centro de Ciências do Mar) e a 

colaboração do Município de Albufeira, seguindo-se uma degustação com Polvo, harmonizada com cerveja, a cargo da Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve. 

No domingo, dia 29 de junho pelas 19h00, no recinto do evento, a Docapesca promoveu ainda uma degustação com receitas inova-

doras e novas utilizações de Polvo, harmonizada com cerveja, também a cargo da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. 

A Docapesca, Portos e Lotas, SA no âmbito das suas competências como Autoridade Portuária (DL 16/2014 

de 3 de Fevereiro) concluiu a obra de reabilitação das plataformas de apoio à náutica de recreio em Vila 

Praia de Âncora, adjudicada no passado mês de Abril. 

O investimento, no valor de 24.438,00€, veio repor as condições necessárias ao funcionamento da platafor-

ma flutuante, onde atracam muitas das embarcações de pesca lúdica e de recreio da Doca de Vila Praia de 

Âncora. A infraestrutura ficou inoperacional no último inverno, devido ao mau tempo. 

Reabilitação das plataformas de apoio à náutica de recreio em Vila Praia de Âncora 
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