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Oceans Business Week 

A Docapesca participou no Oceans Meeting que decorreu entre os dias 2 a 4 de Junho, no Centro de 

Congressos de Lisboa. Trata-se de um evento da agenda internacional, reunindo em Lisboa as mais 

altas individualidades em torno das temáticas dos oceanos. Este evento focou-se em três grandes 

áreas estratégicas da política dos oceanos: Economia, Cultura e Ciência e Inovação e integrou três eventos: 

Ministerial Meeting - Nos dias 2 e 3 de Junho, Lisboa recebeu Ministros do Mar de todo o Mundo numa cimeira política onde foram 

discutidos diversos assuntos da Agenda do Mar. 

lnternational Conference - No dia 3 de Junho, decorreu uma conferência com especialistas internacionais que abordaram temas 

relacionados com a economia e crescimento dos Oceanos. 

Ocean Business Week - Organizada pela AIP, decorreu na FIL entre 2 e 4 de Junho, tratou-se duma mostra tecnológica e científi-

ca com forte componente de inovação, universidades, pólos tecnológicos, centros incubadores de empresas, start up's e estruturas da 

administração pública. Contou também com uma mostra empresarial de uma componente nacional e internacional. 

A Docapesca marcou presença no stand organizado pela ALIF que integrou entidades e empresas associadas e da Fileira do Pescado. 

Neste stand, a Docapesca dinamizou o espaço Ocean Fish Tasting, onde apresentou uma exposição de pescado das lotas portugue-

sas e, durante o dia 3 de junho, organizou duas degustações de pescado das lotas portuguesas, dirigidas às comitivas internacionais e 

outros convidados, promovendo a excelente qualidade de espécies como Cavala e Carapau junto de líderes internacionais de opinião. 

Southampton Seawork 2016 

No contexto da missão da Docapesca de prestação de um serviço de qualidade e de promoção do setor do 

mar e da pesca, e dando seguimento à estratégia de abertura e parceria com todas as entidades, organiza-

ções e agentes económicos do setor, a Docapesca participou na Seawork, o principal certame profissional 

europeu dedicado a navios comerciais, que decorreu entre 14 e 16 de Junho, em Southampton, Inglaterra, 

acompanhando as empresas Marinas de Portimão, Nautiber e Sopromar. 

Esta participação enquadra-se na estratégia de parceria e proximidade da Docapesca com os estaleiros de reparação e construção 

naval portugueses existentes na sua área de jurisdição, com vista à promoção internacional da sua oferta de serviços e captação de 

oportunidades de negócio em mercados externos. 
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Dia Nacional do Pescador 

No âmbito das Comemorações do Dia Nacional do Pescador, que se celebra anualmente a 31 de 

maio, a Docapesca organizou em colaboração com os Municípios diversas ações enquadradas nas 

iniciativas alusivas às comemorações deste dia e que decorreram de norte a sul do país. 

 

Póvoa de Varzim 

Na Póvoa de Varzim realizou-se uma visita de estudo à lota, seguida de degustação de Hamburguer de Cavala. Esta visita, que 

contou com cerca de 50 crianças, partiu duma colaboração entre a Docapesca, o Gabinete Investemais e o Mercado Municipal do 

Município da Póvoa de Varzim. 

Figueira da Foz 

A lota da Figueira da Foz  foi visitada por 52 crianças e após essa visita decorreu uma degustação de pescado da lota da Figueira da 

Foz com Cavala e Carapau. Esta iniciativa partiu duma colaboração entre a Docapesca e a Câmara Municipal da Figueira da Foz. 

Setúbal 

A Docapesca integrou as comemorações da Semana do Mar e do Pescador em Setúbal, uma iniciativa da União de Freguesias de 

Setúbal e Câmara Municipal de Setúbal. Neste contexto a Docapesca promoveu, uma degustação integrada no evento "Fundos 

Comunitários para o Mar e para as Pescas" e organizou uma ação de promoção do pescado nacional com Aulas de Culinária de 

Cavala e Carapau da lota de Setúbal. As aulas decorreram no Mercado do Livramento, em Setúbal e ficaram a cargo do Chef Rodri-

go Parracho e alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal. 

Lagos 

Em Lagos a Docapesca promoveu uma degustação de pescado da costa portuguesa integrada na Ação de Formação "Mar Seguro",  

uma formação sobre questões de segurança e salvamento, destinada à comunidade piscatória que se realizou nas instalações da 

Sopromar. Efetuou também Showcookings – Mostra de Sabores do Mar nos Mercados Municipais da Avenida e de Santo Amaro, 

à base de pescado da lota de Lagos. 

Olhão 

Em Olhão Docapesca associou-se ao Município desta localidade nas comemorações do Dia do Pescador, promovendo uma degusta-

ção de pescado da lota de Olhão (cavala e carapau) associada às restantes comemorações. 
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