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FIP Angola - Feira das Pescas e Aquicultura de Angola 

A Feira Internacional das Pescas e de Aquicultura 2015, organizada pelo Ministério das Pescas 

de Angola, decorreu nas instalações da Feira Internacional de Luanda, de 26 a 29 de novembro, e 

teve como objetivos principais promover a introdução de novas técnicas e tecnologias adaptáveis 

ao processo produtivo pesqueiro e fortalecer o sistema de investigação científica. Trata-se da sua 

2º.edição, registando cerca de 4.000 visitantes, e um crescimento de 18% em área ocupada 

relativamente à 1ª edição em 2014. Contou com 79 expositores (face aos 50 de 2014) onde, para além da forte participação angolana, 

estiveram presentes diversos países com destaque para a Itália, Noruega, Espanha e Portugal.  

No âmbito da sua missão, a Docapesca tem procurado promover a internacionalização dos Produtos da Pesca e do Mar, nomeada-

mente através da participação em eventos, iniciativas internacionais e missões comerciais que potenciem os contatos e o desenvolvi-

mento de negócios com os seus diferentes stakeholders. Tendo também em conta os novos âmbitos de atuação da Docapesca, e o 

interesse dos mercados CPLP, nomeadamente Angola, para a atividade dos estaleiros de construção e reparação naval e náutica de 

recreio que atuam na área de jurisdição da empresa, a participação da Docapesca na FIPA Luanda, está em alinhamento com os seus 

objetivos estratégicos no contexto internacional. 

A Docapesca participou ainda no programa paralelo de seminários e conferências que integraram diversos painéis de oradores, atra-

vés da Dra. Isabel Guerra do Conselho de Administração que abordou os diversos vetores de atuação da empresa, com destaque para 

o regime legal da 1.ª venda em lota, regulamentos de exploração dos portos de pesca, saúde pública, segurança alimentar e valoriza-

ção do pescado transacionado nas lotas do continente português. Neste painel, teve também lugar uma intervenção da Eng.ª Leonor 

Nunes do IPMA. 

Alimentaria 2015 

A Docapesca integrou o pavilhão organizado pela ALIF na Alimentaria 2015 que se realizou na 

Feira Internacional de Lisboa entre os dias 22 e 24 de novembro. A Alimentaria é uma feira profis-

sional de âmbito internacional, com edições em vários países, como é o caso de Portugal. Trata-se 

duma feira multi-setorial, com diferentes tipos de expositores de produtos de grande consumo ali-

mentar. 

A presença da Docapesca nesta feira visa divulgar e valorizar a diversidade de espécies de pesca-

do transacionadas nas lotas portuguesas, enquadrado no projeto de Valorização do Pescado Por-

tuguês e do Comprovativo de Compra em Lota, contribuindo para o aumento da procura, quer diretamente em lota, quer através das 

organizações de Produtores/Associações de Armadores. 

http://www.docapesca.pt/
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Fórum do Mar 2015 

A Docapesca marcou presença no Fórum do Mar, evento organizado pela AEP e pelo Forúm 

Oceano e que se realizou na Exponor, em Matosinhos, entre os dias 16 e 19 de novembro, 

um evento aberto à participação de profissionais, à comunidade científica e à sociedade em geral 

de forma a contribuir para o desenvolvimento da economia do mar e apresentação à comunidade 

internacional das tecnologias, serviços e produtos portugueses na área do Mar. 

Neste âmbito, a Docapesca esteve presente no Espaço de Exposição Mar Portugal com a pre-

sença de Organizações de Produtores da Pesca e entidades dos setores dos Estaleiros de Reparação Naval e Náutica de Recreio, 

onde promoveu degustações com o pescado das lotas portuguesas a cargo da Chef. Patricia Borges. 

A Docapesca esteve também presente no Espaço Institucional organizado pela Direção Geral da Política do Mar, integrando diversas 

entidades e organismos do setor, nomeadamente a DGRM, IPMA, For-Mar, DGPM e na Portugal Atlantic Conference através da apre-

sentação do Estudo “Impacto Económico e Turístico de Cenários de Desenvolvimento nas Marinas e Portos de Recreio na Área de 

Jurisdição da Docapesca” pela Dra. Isabel Guerra e pelo Professor Fernando Perna, integrado no Painel 8 – “Roteiro Global para o 

Crescimento e Internacionalização da Náutica” que decorreu no dia 19 de novembro. 

A PESCA por um MAR SEM LIXO 

No passado dia 20 de novembro, decorreu no Porto de Pesca de Peniche, o lançamento do pro-

jeto A PESCA POR UM MAR SEM LIXO seguido de uma primeira ação de sensibilização junto 

dos pescadores e mestres. Enquadrado nos objetivos e ações estratégicas definidos na Estraté-

gia Nacional para o Mar 2013-2020 e no cumprimento da Diretiva Quadro Estratégia Marinha 

(Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Junho de 2008). 

O projeto  A PESCA POR UM MAR SEM LIXO tem como foco uma das principais ameaças à 

preservação dos recursos e ecossistemas marinhos – o lixo marinho. Este projeto vem atuar a dois níveis: na prevenção da entrada de 

lixo no meio marinho e na remoção do lixo marinho dos Oceanos. A PESCA POR UM MAR SEM LIXO tem como principais objetivos 

melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações de pesca e nos portos de pesca e sensibilizar os pescadores para a impor-

tância da adoção ou manutenção de boas práticas ambientais. Ao promover a recolha seletiva dos resíduos gerados a bordo e captura-

dos nas artes de pesca e disponibilizando as infraestruturas adequadas para a sua receção em terra, este projeto vem unir pescadores 

e portos na melhoria das condições ambientais da zona costeira portuguesa e na preservação dos ecossistemas marinhos. O projeto, 

concebido pela Docapesca - Portos e Lotas, S.A com o apoio da APLM - Associação Portuguesa do Lixo Marinho, Município de Peni-

che, Valorsul, S.A. e Ambinatura - Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda., e financiado no âmbito do PROMAR, envolverá 90 

embarcações em colaboração com a ADAPI - Associação dos Armadores das Pescas Industriais, CAPA - Cooperativa dos Armadores 

da Pesca Artesanal, C.R.L. e Opcentro - Cooperativa da Pesca Geral do Centro, C.R.L.. 

Projeto Escolar da ACOPE 

No âmbito do Projeto Escolar “Vem à lota e ao mercado aprender como se compra e vende 

pescado” a Docapesca colaborou com a ACOPE - Associação de Comerciantes de Pescado 

que proporciona a alunos do 3º e 4º ano de algumas escolas do ensino básico, de norte a sul do 

país a possibilidade de visitar o ambiente real de uma lota e com essa experiência ter contato 

com o setor da pesca, uma das mais importantes atividades do setor primário da economia nacio-

nal. Neste contexto entre o dia 19 de novembro e a primeira semana de dezembro realizaram-se 

visitas escolares nas lotas de Matosinhos, Peniche, Sesimbra, Sines e Olhão. Para além da caracterização do setor da pesca e do cir-

cuito do pescado, este projeto procura incentivar o consumo de pescado como um alimento saudável, pelo que a colaboração da Doca-

pesca passou também pela dinamização de um workshop de pescado das lotas nacionais dirigido às crianças em parceria com a Chef. 

Patricia Borges da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. 
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