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Enquadrado no objetivo estratégico da Docapesca ao nível da valorização do pescado transacionado em 

lota, nomeadamente através da participação em feiras nacionais e internacionais de âmbito profissional, a 

empresa esteve novamente presente na Conxemar 2016, que decorreu entre 4 e 6 de Outubro, em Vigo. 

A Conxemar é uma das três feiras mais importantes da Europa, dedicadas ao setor dos produtos do mar, 

que cumpriu este ano a sua 18ª Edição. 

A Docapesca organiza uma presença portuguesa, desde 2013, um espaço que este se denominou “Portugal - Mar XXI.PT” - integran-

do entidades representativas do setor do pescado nacional, desde a produção à comercialização. 

Este ano, estiveram presentes no Espaço Portugal - Mar XXI.PT, a Docapesca - Portos e Lotas, S.A., a Lotaçor - Serviço de Lotas dos 

Açores, S.A., a ANICP (Conservas Portuguesas), a ALIF - Associação da Indústria Alimentar pelo Frio, a ACOPE - Associação dos 

Comerciantes de Pescado, a Vianapesca OP, a Propeixe, a ArtesanalPesca e a Armalgarve Polvo, que durante os 3 dias do evento, 

desenvolveram contactos comerciais, com vista à exportação dos produtos do mar português.. 

Simultaneamente, a chef Patricia Borges realizou degustações diárias, dando a conhecer formas inovadoras de confecionar o pescado 

das lotas portuguesas. 
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Expomar Cabo Verde 

A ENAPOR – Portos de Cabo Verde e o Ministério da Economia e Emprego de Cabo Verde organizaram a 

Semana do Mar que decorreu de 17 a 22 de Outubro de 2016 em Cabo Verde, na cidade do Mindelo, e 

que contou com um programa intenso de Conferências, uma Exposição, e a 5ª edição da Expomar – Feira 

das Atividades Económicas Ligadas ao Mar, entre 20 e 22 de outubro, na Feira Internacional da Laginha. 

A Docapesca – Portos e Lotas, SA, recebeu um convite da Enapor para estar presente na Semana do Mar, quer nas Conferências, 

quer integrando o espaço expositivo da Expomar, quer ainda para reunião de trabalho com o Conselho de Administração da Enapor, 

visando avaliar a possibilidade de colaboração da Docapesca no desenvolvimento de um modelo de gestão e funcionamento dos por-

tos de pesca em Cabo Verde.  

A Semana do Mar integrou as seguintes componentes: 

 Conferências Internacionais e Workshops de 17 a 22/10 - sobre “Segurança Marítima” e “Atlântico Insular e Globalização”, “O 

Crescimento Azul” e um debate sobre “Promover o Desenvolvimento Sustentável das Pescas em Cabo Verde através do Desen-

volvimento de Clusters”. 

 EXPOMAR – Feira de Atividades Económicas Ligadas ao Mar, de 20 a 22/10 - esta edição contou com a presença de cerca 

de 90 expositores, e teve como principais objetivos, incentivar o aproveitamento integral das oportunidades que o Mar proporcio-

na, visando a valorização, divulgação e potencialização das atividades económicas ligadas ao maior recurso natural de Cabo Ver-

de - nomeadamente o Mar, pescas, transformação do pescado, gestão portuária, investigação oceanográfica e turismo. 

 Exposição a partir de 19/10 - sobre “Oceano e ambiente, mudança para a vida” - organizada pela Embaixada de França em 

Cabo Verde em parceria com a UNICV, visando sensibilizar, especialmente os jovens, para o impacto dos oceanos no clima glo-

bal e na mudança climática atual. 

 Encontros de Negócio - integrando um momento de visita guiada à exposição, um conjunto de reuniões pré-agendadas, visitas a 

empresas e reuniões livres ao longo da semana. 

SIAL Paris – Salão Internacional do Agroalimentar 

A Docapesca marcou novamente presença no SIAL Paris – Salão Internacional do Agroalimentar, que 

teve lugar de 16 a 20 de outubro, em Paris Nord-Villepinte, integrando o Pavilhão do Pescado Portu-

guês, sob organização da ACOPE - Associação dos Comerciantes de Pescado. 

A SIAL Paris é uma feira agro-alimentar que reuniu cerca de 6.500 expositores de 104 países, englobando 

diversos setores, tais como os produtos do mar, carne, lacticínios, vinhos e bebidas espirituosas, bebidas 

não alcoólicas e frutas e legumes. 

A participação nacional registou a presença de 24 empresas e entidades portuguesas e contou com a visita do Sr. Ministro da Econo-

mia, Manuel Caldeira Cabral, e do Sr. Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário. 
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