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PRESENÇA DA DOCAPESCA EM CABO VERDE 

A convite do Cluster do Mar de Cabo Verde a Docapesca esteve presente na Expo-

mar, que decorreu entre 29 e 31 de outubro, na Feira Internacional de Cabo Ver-

de, na Cidade do Mindelo, integrando um programa exaustivo de conferências que 

decorreu entre 25 e 30 de outubro.  

Para além da presença na Feira, a representação da Docapesca, a convite do Dire-

tor Geral das Pescas de Cabo Verde, visitou o Porto de Pesca da Praia, com o 

objetivo de avaliar a realidade local e a possibilidade de celebração de um protoco-

lo de colaboração para a implementação da nova lota desse porto. 

Neste âmbito a Docapesca visitou também o Complexo de Pesca da Cova da Inglesa no Mindelo e reuniu com as entidades portuárias, 

armadores e respetiva associação, apresentando a experiência portuguesa na gestão de lotas e portos de pesca, sendo oradora a Dra. 

Isabel Guerra. 

Considerando o interesse crescente que a Fileira do Mar Português tem demonstrado nos mercados lusófonos, a participação da 

Docapesca na Expomar enquadra-se no âmbito do seu objetivo estratégico de internacionalização dos produtos da pesca e do mar, 

através da promoção dos mesmos, potenciando o investimento e o comércio das empresas portuguesas do mar, pescas e portos, no 

espaço da CPLP.   

A participação da Docapesca na Expomar 2015 enquadra-se também na sua estratégia de parceria com os estaleiros de reparação e 

construção naval portugueses, com vista à promoção internacional da oferta de serviços e captação de oportunidades de negócio em 

mercados externos. 

A Docapesca organizou um espaço expositivo - Mar Portugal - onde foram apresentadas as atividades tradicionais da empresa, como 

a primeira venda de pescado e serviços prestados ao nível dos portos de pesca, bem como outras atividades relacionadas com o Mar 

no âmbito da área de jurisdição da empresa, como os estaleiros de reparação e construção naval.  

No dia de abertura do evento, a Docapesca promoveu uma degustação de conservas portuguesas neste espaço, no âmbito do seu 

projeto de valorização do pescado transacionado nas lotas do continente português. Nesta iniciativa, os visitantes puderam degustar 

várias iguarias com conservas de cavala, carapau e sardinha. A degustação ficou a cargo do Chef José Serrano, formador nas Esco-

las de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Setúbal e Portalegre, tendo também desenvolvido atividade como Consultor Técnico na Escola 

de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. 

http://www.docapesca.pt/
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Reabilitação e requalificação no Porto de Pesca de Olhão 

A Docapesca, Portos e Lotas, S.A., no exercício de funções de administração portuária adjudicou um 

concurso para a reabilitação da estrutura do quebra-mar de pesca artesanal (junto ao cais T), a 

que se seguirá a requalificação das escadas e defensas do Porto de Pesca de Olhão. 

As duas intervenções estão orçamentadas em aproximadamente 290 mil euros. Trata-se de um 

investimento de requalificação da estrutura portuária que vem acrescer aos já realizados ao longo de 

2014 e do corrente ano de 2015. A Docapesca pede a todos os utentes do quebra-mar da pesca arte-

sanal a melhor colaboração com a empresa selecionada para a execução dos trabalhos. 

Expo Barcelos 

A Docapesca no âmbito do seu projeto de Valorização do Pescado Português (CCL – Comprovativo de 

Compra em Lota) e a convite da Organização de Produtores Propeixe, em colaboração com as 

fábricas de conservas La Gondola, Pinhais, Portugal Norte e Ramirez, participou na Expo Barcelos 

promovendo uma degustação à base de conservas que ficou a cargo da Chef Patrícia Borges da 

Escola Superior do Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Este evento teve acompanhamento e 

transmissão televisiva, mais concretamente por parte da TVI, no seu programa “Somos Portugal”. 

Moche Pro Portugal - Peniche 2015 

Entre os dias 20 e 31 de outubro decorreu o Moche Pro Portugal 2015 na praia de Supertubos 

em Pencihe, novamente palco da etapa portuguesa do Campeonato Mundial de Surf. 

A convite da Camara Municipal de Peniche, a Docapesca participou neste evento promovendo, na 

Tenda OesteCim destinada à promoção dos produtos da região do Oeste, uma degustação de cavala 

fresca e em conserva dirigida aos espetadores e surfistas e integrada nas campanhas de valoriza-

ção do pescado nacional promovidas pela Docapesca. O objetivo é reforçar a perceção positiva da 

Cavala como um alimento saudável, de baixo custo, gastronomicamente versátil e ambientalmente sustentável. 

ANUGA 2015 

No contexto do seu objetivo estratégico de valorização do pescado transacionado nas lotas do conti-

nente português e da sua promoção em feiras profissionais de âmbito internacional e da parceria e 

abertura ao setor, a Docapesca participou na feira Anuga, em Colónia na Alemanha. A Anuga decor-

reu entre 10 e 14 de Outubro, e é considerada uma das mais importantes plataformas do mun-

do no negócio do agroalimentar. Esta edição, contou mais de 7.000 expositores oriundos de 108 

países e cerca de 160.000 visitantes de 192 nações. A Docapesca integrou um espaço no Pavilhão de 

Portugal, sob organização da ALIF - Associação da Indústria Alimentar pelo Frio, que filia o sector 

industrial da congelação do pescado em Portugal, onde estiveram presentes 9 empresas e entidades do setor. No dia 10 de outubro 

contou com a presença do Embaixador de Portugal em Berlim, bem como do representante da AICEP na Alemanha. 

Contrato de Gestão com o Município de Lagos 

O Município de Lagos e a Docapesca, celebraram um Contrato de Gestão de parte da Avenida dos Descobrimentos. 

Este documento estabelece os mecanismos e procedimentos que permitam enquadrar e coordenar a intervenção da Docapesca e do 

Município na gestão da Avenida dos Descobrimentos, na sequência do Acordo celebrado em 2008, com a entidade que detinha a juris-

dição da área, o IPTM – Instituto Portuário e dos Transporte Marítimos. Ao abrigo das suas atribuições e competências, designada-

mente as de coordenação, gestão e fiscalização, a Docapesca fará, em articulação com o Município, o acompanhamento da execução 

e desenvolvimento das obras e investimentos que venham a ser realizados nesta Unidade C. 
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