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2017, traduz uma das nossas apostas estratégicas para
a modernização, reforço da confiança do consumidor e

Mensagem do Sr. Presidente do Conselho
de Administração
O quadriénio 2017/2020, a que se reporta o presente
relatório, ficou marcado pelo cenário de pandemia que
assolou, de uma forma repentina e inesperada, o mundo
em 2020, alterando, de um modo muito significativo,
a forma como nos relacionávamos pessoalmente, nos
nossos círculos familiares e profissionais, pondo em
perspetiva uma realidade que assumimos como adquiri-

cimento de pescado fresco à população, como na manu-

da por uma totalmente imprevisível.

tenção da estabilidade socioeconómica das comunidades
que fazem desta, a sua atividade económica principal.

O ano de 2020 foi, por isso, um ano de enormes desa-

“O ano de 2020 foi um ano de
enormes desafios, (…). É neste
contexto que relevamos que
a Docapesca manteve sem
hesitação o exercício da sua
missão, ciente da importância
que o Setor das Pescas assume
no nosso país, tanto ao nível
da garantia de manutenção
de abastecimento de pescado
fresco à população, como na
manutenção da estabilidade
socioeconómica das comunidades
que fazem desta a sua atividade
económica principal.”

consequente valorização do pescado ao longo de toda a
sua cadeia de valor.
O investimento na qualificação dos nossos quadros e a
aposta no trabalho colaborativo com as nossas principais partes interessadas, de apoio à criação de soluções
inovadoras, a par com a modernização dos nossos próprios processos e o apoio às comunidades locais, tem
contribuído para um maior equilíbrio ao longo da cadeia
de valor do pescado e potencia o desenvolvimento da
economia do mar.
Este relatório de sustentabilidade que aqui vos apresentamos, e ao qual convidamos à leitura, pretende sintetizar, com transparência e clareza, o nosso compromisso,
atuação e desempenho ao longo deste quadriénio.
Reflete igualmente o processo que realizámos, na
transição de 2020 para o presente ano, de auscultação
às nossas diferentes partes interessadas e identificação

fios, colocou-nos à prova de uma forma como nunca

De realçar que esta continuidade apenas foi possível

antes tínhamos vivenciado. Veio mostrar a vulnerabili-

através da total entrega e espírito de compromisso dos

dade do ser humano, reafirmar a extrema dependência

nossos trabalhadores na prestação de um serviço públi-

e redução do lixo marinho e o aumento da consciencia-

sos contributos para a concretização dos ODS e, para

que temos da natureza e revelar uma série complexa de

co de excelência e da resiliência e imensa capacidade de

lização para um consumo de pescado proveniente de

cada tópico de sustentabilidade, damos uma perspetiva

interligações e interdependências, num mundo cada vez

adaptação da grande maioria dos agentes económicos

uma pesca sustentável. A nossa atuação neste âmbito

de futuro em termos da nossa atuação e estratégia.

mais globalizado, tornando mais evidente a importância

do setor.

está ainda alinhada com os compromissos voluntários

de um compromisso firme, pessoal e coletivo, com a sus-

dos tópicos de sustentabilidade mais relevantes. Apresentamos também uma primeira identificação dos nos-

assumidos, internacionalmente, por Portugal para a per-

Os nossos investimentos, o que fizemos e que nos

tentabilidade do nosso Planeta, para fazer face à perda

Apesar desta conjuntura mantivemos a persecução dos

secução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

propomos fazer definem o nosso compromisso e contri-

da biodiversidade, às alterações climáticas, à escassez de

nossos objetivos estratégicos e o nosso compromisso

(ODS) e Agenda 2030 das Nações Unidas.

buto para um setor das pescas mais moderno, atrativo

recursos e degradação ambiental, assim como à crescen-

com os três pilares de sustentabilidade estabelecidos

te desigualdade social.

pela Política Comum de Pescas, designadamente a

Temos investido na requalificação e beneficiação das

por um diálogo aberto e uma relação de proximidade

sustentabilidade social, a sustentabilidade económica e

nossas instalações, na redução do impacte ambiental

junto das nossas partes interessadas, e esperamos po-

a sustentabilidade ambiental.

da nossa atividade e no reforço das condições de segu-

der contar com a colaboração de todos para fazer face a

rança dos utilizadores dos Portos e Lotas e na segurança

este mundo em constante transformação e aos desafios

É neste contexto que relevamos que a Docapesca
manteve sem hesitação o exercício da sua missão, ciente

e sustentável. Continuaremos a pautar a nossa atuação

da importância que o Setor das Pescas assume no nosso

No âmbito do desenvolvimento sustentável, temos de-

alimentar. O processo de certificação no âmbito da

ambientais, sociais e económicos que se colocam ao

país, tanto ao nível da garantia de manutenção de abaste-

senvolvido projetos e parcerias que visam a prevenção

segurança alimentar das nossas Lotas, iniciado em

nosso setor de atividade.
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A DOCAPESCA EM NÚMEROS

CARACTERIZAÇÃO
ABRANGÊNCIA DA
ATIVIDADE (2020)

22

Lotas

37

Postos de
vendagem

3

Mercados de
segunda venda

14

Marinas e portos
de recreio

26 Fábricas de gelo
2

Entrepostos
frigoríficos

149 infraestruturas
diversas

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO
(VALOR MÉDIO DE 2017 A 2020)

26,3 M€

receitas

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO
(VALOR MÉDIO DE 2017 A 2020)

4,5 M€

Despesas com investimentos
efetuados na comunidade

12,2 M€

Despesas com pessoal

9 M€

Despesas operacionais

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | vISãO gERAL | 1.2 A DOCAPESCA EM NÚMEROS

OS NOSSOS MARES
PESCADO
TRANSACIONADO (2020)

90,8 MIL
toneladas pescado

194,7 M€

de volume de vendas

2,14€/KG

Preço médio do pescado
(+13,7% face a 2019)

COMPROVATIVO DE COMPRA EM LOTA
(CCL) (2020)

500

aderentes (aprox.)

1.000

Pontos de venda (aprox.)
A PESCA POR UM MAR SEM LIXO
(DADOS CUMULATIVOS 2017-2020)

17
Portos

de pesca

784

Embarcações
aderentes

1.298 m3 3.038 m3

de embalagens
recolhidas

de resíduos indiferenciados
recolhidos
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500

trabalhadores

117

Mulheres

94%

trabalhadores com
contrato sem termo

+ 16%

de mulheres (evolução
de 2017 para 2020)

5.101

Horas de formação

56%

de cargos dirigentes de 1.ª e 2.ª
linha ocupados por mulheres

383

toneladas de pescado
doado

23

Juntas de Freguesia
parceiras do projeto

AS NOSSAS OPERAÇÕES

GESTÃO DA CADEIA
DE FORNECEDORES (2020)

18,5 M€

Custos com fornecedores

350.000

Máscaras de proteção

7.000

Viseiras

15.000 L

de solução antissética de base alcoólica
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DESEMPENHO AMBIENTAL (2020)

21.391 GJ

Energia consumida

9LOTAS

com Sistema de gestão da Segurança
alimentar certificado iSo 22000

1.113 TON

Co2 (âmbito 2)

94,1%

99,8%

resíduos não perigosos

Compras efetuadas a fornecedores nacionais

SEGURANÇA ALIMENTAR (2020)
DONATIVOS AO SETOR PARA COMBATE E
PREVENÇÃO DA COVID-19 (EM ARTICULAÇÃO
COM A DGRM) (2020)

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

AS NOSSAS
OPERAÇÕES

32 DIAS

RESPOSTA À COVID-19

15,3

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

Prazo médio de pagamento a fornecedores

Homens

DOAÇÃO DE
PESCADO A FAMÍLIAS
CARENCIADAS (2020)

OS NOSSOS MARES

2.781 TON

de resíduos produzidos

28,6%

operações de
valorização

INVESTIMENTOS DE MODERNIZAÇÃO
E REQUALIFICAÇÃO (2020)

5,813 M€

em investimentos

2,489 M€

recebido de mecanismos de financiamento (Mar 2020)
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INICIATIVAS EM DESTAQUE
Ao longo do relatório de sustentabilidade fazemos referência
a várias iniciativas. Entre estas destacamos como mais
significativas, no período em análise, as seguintes:

POSTO MÓVEL
DE REGISTO
DE PEIXES
MIGRATÓRIOS
• LIFE ÁGUEDA
Cap. 4.1

NOVA
MODALIDADE
DE AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO
Cap. 5.1

A PESCA
POR UM
MAR SEM
LIXO
Cap. 4.2

CCL SOCIAL:
DOAÇÃO DE
PESCADO A
FAMÍLIAS
CARENCIADAS
Cap. 5.3

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | vISãO gERAL | 1.3 INICIATIVAS EM DESTAQUE

• Pictograma associado
às iniciativas em destaque

CCL: MAIS
DO QUE UMA
ETIQUETA
Cap. 4.3

EXTENSÃO DA
CERTIFICAÇÃO
ISO 22000 A
NOVE LOTAS
Cap. 6.2

CARAPAU É
BOA ONDA
Cap. 4.3

PRIMEIRO
PARQUE
FOTOVOLTAICO
EM PORTO
DE PESCA
PORTUGUÊS

PROMOÇÃO
DA LITERACIA
DOS OCEANOS
Cap. 4.5

UMA NOVA
VIDA PARA
AS CAIXAS DE
ESFEROVITE
Cap. 6.5

Cap. 6.3
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RESPOSTA DA DOCAPESCA À COVID-19

AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE

Fomos um agente ativo no combate à COVID-19,
procurando salvaguardar a saúde dos trabalhadores, assim
como garantir a manutenção da cadeia de abastecimento de
pescado fresco aos portugueses.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

REFORÇO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

GESTÃO DOS ESPAÇOS

GESTÃO DOS ACESSOS

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia de

Sendo o pescado um dos pilares da alimentação do

conjunto de estabelecimentos de primeira venda de

COVID-19. A rapidez com que um surto, numa cidade

país, o setor das pescas viu-se obrigado a encontrar

pescado em Portugal continental, durante todo o ano

distante da China, afetou toda a população mundial,

soluções de adaptação e resposta eficazes, nomeada-

de 2020, sem interrupção do serviço prestado ao

colocou em perspetiva as fragilidades de uma econo-

mente para assegurar a capacidade de fornecimento

setor da pesca.

mia assente na globalização.

de pescado a casa dos portugueses, mantendo a
qualidade e frescura que lhe são característicos.

REFORÇO DAS SOLUÇÕES DIGITAIS E DO
ATENDIMENTO À DISTÂNCIA

APOIO ÀS COMUNIDADES LOCAIS
Neste cenário, é de relevar o empenho de todos os
trabalhadores da Docapesca, bem como dos seus

A dicotomia entre a necessidade de dar continuidade às
atividades e a proteção da saúde e segurança dos traba-

A Docapesca assumiu uma postura de prevenção e

parceiros. Através da resiliência, espírito de sacrifício,

lhadores, levou à imposição de medidas extraordinárias

proatividade na garantia da continuidade das suas

perseverança e flexibilidade foi possível vencer os

e à reinvenção do modo de trabalho das empresas.

atividades, nomeadamente do funcionamento do

obstáculos que a pandemia colocou em 2020.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | vISãO gERAL | 1.4 RESP OSTA À COVID-19
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Realização de desinfeções semanais/quinzenais
com recurso a nebulizações de virucida por empresa especializada.
De destacar ainda que a Docapesca procedeu à gratificação excecional aos seus trabalhadores das lotas, por
estarem na linha da frente, a assegurar as atividades

COVID -19

PREVEN ÇÃO
INSTALAÇÕES DA LOTA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

presenciais necessárias à primeira venda de pescado.

OBR I GATÓR I O USO DE MÁSCARA

Foram, também, desenvolvidas ações visando os

DI STANCI AME NTO MANTENHA A
DISTÂNCIA DE 1,5 A 2 METROS DAS
OUTRAS PESSOAS

pescadores/armadores e compradores de pescado,
destacando-se:

HIGIENE DAS MÃOS LAVE AS MÃOS
FREQUENTEMENTE COM ÁGUA E
SABÃO OU USE UMA SOLUÇÃO À
BASE DE ÁLCOOL

Gestão dos acessos: condicionamento da entrada de
compradores e armadores/pescadores no recinto
das lotas;
Organização dos espaços: obrigatoriedade do distan-

ANEXOS

CU IDE DE SI. CU IDE DE TODOS!

ciamento social na bancada de compradores (com
D E ACO RD O CO M O D ECRE TO -L E I N º 20/ 2020, D E 1 D E M A I O
E A S O RI E N TAÇÕ E S DA D I REÇÃO - GE RA L DA S AÚD E

uma cadeira livre entre participantes no leilão);
Reforço das soluções digitais e do atendimento
As primeiras medidas passaram pela definição de um

assentes em tecnologias digitais; equipas de traba-

à distância, através da: possibilidade de acesso

lho em espelho; e redução, ao mínimo indispensá-

gratuito ao sistema de leilão online

vel, das deslocações ao serviço; realização de ações

vulgação antecipada no site do pescado disponível

relato diário da situação nos vários estabelecimentos; e

de formação online;

em lota; a criação e divulgação de lista de contactos

Em complemento às medidas anteriormente men-

a criação e gestão de um endereço de email específico,

Ações de vigilância da saúde: através da medição

de todos os estabelecimentos para evitar o atendi-

cionadas, e transversalmente aplicável, a Docapesca

de modo a dar resposta a qualquer necessidade dos

da temperatura corporal à entrada das instalações,

mento presencial;

desenvolveu ações de comunicação e sensibilização,

trabalhadores.

realização de testes rápidos de antigénio para

Apoios ao setor, através de um conjunto de parce-

dirigidas aos seus trabalhadores, aos pescadores/

despiste de infetados;

rias e candidaturas ao MAR 2020, contemplando

armadores, compradores e consumidores.

Em concordância com as indicações da Direção Geral

Disponibilização de equipamentos de proteção

a disponibilização de testes de despistagem e de

de Saúde foram tomadas várias ações. Estas visaram

individual: luvas, aventais, viseiras e máscaras

equipamentos de proteção individual, entre outros

os trabalhadores da empresa e também outras partes

(incluindo máscaras personalizadas da Docapesca,

interessadas.

a todos os trabalhadores e aos seus filhos, com

Plano de Contingência e de um Grupo de Gestão da COVID-19. Entre as funções deste grupo destacam-se: o

(Cap.4.4); a di-

Estas ações visaram a divulgação de boas práticas de
prevenção e combate à COVID-19, apelos ao consumo

(Cap. 5.3).

de pescado

(Cap. 4.5), entre outros. Para tal, a Do-

idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos);

Consciente dos impactos da pandemia na sociedade e

capesca recorreu às redes sociais, newsletter interna

Reforço das ações de limpeza e higienização,

no setor, a Docapesca lançou o projeto CCL Social, como

(DRH+) e à afixação de informação nas lotas e serviços

através da: disponibilização de dispensadores de

iniciativa de apoio destinada às comunidades locais.

administrativos. Foram produzidos diversos materiais

Organização do trabalho: adoção do teletrabalho na

parede/mesa para álcool gel e tapetes desinfetan-

Através deste projeto e de várias parcerias, assegurou-se

de divulgação, tais como posters, vídeos e avisos/notas

sede da empresa, através de soluções de trabalho

tes nas instalações;

a doação de pescado a famílias carenciadas

informativas.

De entre as ações internas implementadas, refira-se:

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | vISãO gERAL | 1.4 RESP OSTA À COVID-19
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Sabia que?...
A Docapesca é uma entidade única ao nível da União Europeia, devido às suas
atribuições, conferidas pelo Decreto-Lei 107/90, de 27 de março. A empresa,
cujo capital é inteiramente detido pelo Estado, tem em exclusividade a gestão da
primeira venda de pescado fresco em lota em Portugal Continental.
A ocorrência da exclusividade da primeira venda, através de uma única entidade
jurídica, não acontece em nenhum outro estado membro da União Europeia (UE),
sendo que, na sua generalidade, a gestão das lotas é realizada em diversos regimes
de concessão, tais como: empresas, autorizadas por entidades de supervisão, mas
independentes de compradores e vendedores; entidades privadas; sociedades ou
consórcios; câmaras de comércio e indústria; cooperativas; municípios. Esta gestão
prende-se com o facto de as infraestruturas associadas à primeira venda na UE estarem afetas às autoridades portuárias, que, por sua vez, dependem de entidades
públicas centrais ou regionais, ou, ainda, de natureza mista ou privada.

© FotograFia: riCarDo rESENDE

Somos uma empresa do Setor Empresarial
do Estado, tutelada pelo Ministério das
Finanças e pelo Ministério do Mar.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

• Prestar, no continente
português, o serviço
público da primeira venda
de pescado em lota e
atividades conexas, a
administração dos portos
de pesca e marinas de
recreio, bem como as
funções de autoridade
portuária, nas áreas sob
nossa jurisdição.

• Transferir valor para o setor das pescas e da aquicultura, determinante na inovação dos seus processos, no seu crescimento,
na sua sustentabilidade e na garantia de elevados padrões de
qualidade e segurança.

• Serviço Público

Ambicionamos contribuir para um setor das pescas e da aquicultura
moderno, bem como capaz de superar os desafios, suportado num
crescimento sustentável, regulado pelos mais elevados padrões de
qualidade, eficácia e eficiência, em colaboração com diversas entidades do setor. Pretendemos, ainda, promover a atividade da náutica
de recreio e da construção e reparação naval, contribuindo para a sua
internacionalização.

Porque somos os responsáveis pela garantia das condições para a prestação do serviço público. Exercer, em todo o momento, uma postura
de rigor, transparência, imparcialidade e eficiência, que constituem
princípios fundamentais no cumprimento de qualquer missão pública.
• Responsabilidade social e ambiental
Porque estamos atentos aos problemas das comunidades piscatórias, sobretudo nas localidades tradicionalmente dependentes da
pesca e da aquicultura, sempre com a preocupação de transferir valor

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | QUEm SOmOS E O QUE fAzEmOS | 2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES

para a economia do mar. Porque prestamos um conjunto de serviços
aos armadores/pescadores, nomeadamente no cumprimento de obrigações legais, junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social
(IVA, Bens em Circulação, Taxa da SS). Porque a sustentabilidade
ambiental é muito importante para o futuro do setor e garantia
das gerações vindouras.
• Segurança alimentar
Porque somos o garante da aplicação de normas de segurança alimentar do pescado transacionado nas lotas do continente português,
da rastreabilidade e da informação ao consumidor.
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22 • Lotas

37 • Postos de
vendagem

A Docapesca - Portos e Lotas SA é uma sociedade anónima, de capitais exclusivamente públicos, que integra
o Setor Empresarial do Estado e se insere no leque de
empresas da denominada Economia Azul.
Sediada em Lisboa, gere todos os portos de pesca do

3 • Mercados de
segunda venda

território continental português, desde Caminha até
Vila Real de Santo António. Encontra-se estruturada
em cinco Direções de Portos e Lotas (DPL): Norte e
Matosinhos; Centro Norte; Centro; Centro Sul; e Algarve. Em 2020, compreendia 22 lotas, com o número
de controlo veterinário (NCV) e 37 postos de apoio
à primeira venda de pescado (de menor dimensão e

tamanhos mínimos e grau de frescura e sua etiqueta-

14 • Marinas e portos
de recreio

inseridas em pequenas comunidades piscatórias).

gem. Segue-se o leilão de primeira venda, presencial
ou através do sistema de leilão online.
Cabe à Docapesca o apuramento dos dados estatísticos oficiais das vendas em lota sob sua gestão.

Através das suas infraestruturas e serviços prestados,
a Docapesca promove a primeira venda de pescado
fresco e refrigerado.
As frotas de pesca nacional, desde as pequenas em-

A Docapesca presta também outros serviços à frota

26 • Fábricas de gelo
2 • Entrepostos
frigoríficos

nacional, nomeadamente na cadeia de frio, através
do fornecimento de gelo a embarcações. Possui 26
fábricas de gelo e dois entrepostos frigoríficos, ambos

barcações da pesca artesanal às embarcações do ar-

em cedência de exploração, essenciais à manutenção

rasto, descarregam nas lotas do continente português

da frescura e qualidade do pescado.

uma grande diversidade de espécies de pescado.
Para além dos estabelecimentos das lotas, a Docapesca
Na lota, a Docapesca é responsável por submeter o
pescado a um controlo higiossanitário, verificar os

149 • Infraestruturas
diversas

CONTRIBUTOS

possui também outras infraestruturas e serviços, como
os três mercados de segunda venda, destinado ao

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | QUEm SOmOS E O QUE fAzEmOS | 2.2 O NEGÓCIO DA DOCAPESCA

SEGURANÇA ALIMENTAR
Melhorar as condições de
segurança alimentar (HACCP) na
primeira venda do pescado

VALORIZAÇÃO DO
PESCADO PORTUGUÊS
Melhor aproveitamento dos recursos;
mais e melhor informação ao consumidor; reforço do projeto comprovativo
de compra em lota (CCL); internacionalização dos produtos e serviços do mar.

COOPERAR COM TODOS
OS INTERVENIENTES
NA FILEIRA DA PESCA
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deste modo, as funções de autoridade portuária nos
portos de pesca, bem como nas marinas e portos de
recreio sob a sua jurisdição.

Vila Praia de Âncora
Viana do Castelo

Enquanto autoridade portuária tem sob sua jurisdição,

Esposende
Póvoa de Varzim
Vila do Conde
@ Matosinhos

14 marinas e portos de recreio, com uma (Peniche) a
ser gerida pela Docapesca, e as restantes concessionadas a privados.

Aveiro

LEILÕES ONLINE DE PESCADO

Mira

PORTO DE PESCA

@ Figueira da Foz

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
CADEIA DE FRIO
PORTO DE RECREIO

DADOS ESTATÍSTICOS
OFICIAIS DA PESCA

Nazaré
@ Peniche

PORTO DE PESCA

Contribuímos ativamente para
o desígnio nacional de transformar
a Economia do Mar numa alavanca
do desenvolvimento de Portugal

PORTO DE RECREIO

CATIVAÇÕES PARA PAGAMENTO
REGISTO DAS TRANSAÇÕES COM
ENTREGA DE IVA AO ESTADO
Contribuições para a segurança social;
garantia do pagamento diário/semanal
aos produtores

Costa da Caparica

Tem ainda sob sua jurisdição 149 infraestruturas diversas
@ Sesimbra
Setúbal
Sines

ligadas à náutica de recreio, estaleiros de reparação e/ou

ESTALEIROS NAVAIS

construção naval, e outros serviços (incluindo, a comercialização de embarcações e produtos náuticos). Procede

PORTO DE PESCA

Vila Nova de Milfontes

à emissão de títulos de utilização, licenças, entre outros.

PORTO DE RECREIO
ESTALEIROS NAVAIS

Em território nacional, a Docapesca tem vindo a
desenvolver várias ações de promoção do pescado

@ P Lagos
ort
im
Alb ão
Quaufeira
Vila rtei
mo ra
ura
Far
o
Olh
ã
VRS Ta o
Ant vira
óni
o

Baleeira/Sagres

ASSINALAMENTO
MARÍTIMO E FAROLINS
NA ÁREA DE JURISIDÇÃO

PORTO DE PESCA

português, em articulação com os municípios e organizações do setor, nomeadamente através da valorização de espécies mais abundantes na Costa Portuguesa
e com baixo valor comercial.

retalho alimentar (localizados nos Portos de Pesca de

desde a produção à transformação e comercialização do

seu envolvimento institucional e colaboração com

Matosinhos, Vila do Conde e Vila Praia de Âncora), e os

pescado e contribuiu para um setor moderno e dinâmico.

produtores e entidades desse setor.

A Docapesca tem vindo também a incrementar a sua

Com a publicação do Decreto-Lei nº 16/2014, de 3 de

pação em feiras internacionais dedicadas ao pescado,

A Docapesca, enquanto empresa ao serviço do setor da

ligação à aquicultura, atividade com forte tendência

fevereiro, a Docapesca sucedeu ao Instituto Portuário

estaleiros e náutica de recreio, em colaboração com

pesca, coopera com todos os intervenientes da fileira,

de crescimento nos próximos anos, aumentando o

e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM). Assumiu,

várias entidades desses setores.

A Docapesca contribui ainda para a internacionalização dos produtos e serviços do mar, através da partici-

armazéns de aprestos de pesca e de comerciantes.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | QUEm SOmOS E O QUE fAzEmOS | 2.2 O NEGÓCIO DA DOCAPESCA

14

VISÃO GERAL

QUEM SOMOS
E O QUE FAZEMOS

DOCAPESCA,
UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL
Atuamos de forma consciente e prudente,
através da integração de preocupações
ambientais, sociais e éticas na nossa
estratégia empresarial e operações.
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3.1.

Compromisso com
a sustentabilidade

3.2

Governança de
sustentabilidade

3.3.

Os nossos tópicos
materiais

3.4

16
18
19
21

Envolvimento das
partes interessadas

3.5.

23

Ética, transparência
e credibilidade
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2017) e na Conferência Our Ocean 2017 (Malta,
outubro de 2017).
Até 2030 aumentar a consciencialização relativa ao
consumo sustentável através das campanhas de
valorização do pescado, visando a meta 14.4

(Cap.

4.3 e 4.5). Compromisso apresentado na Conferência

Estamos empenhados em contribuir positivamente
para o desenvolvimento sustentável, em linha com os
compromissos internacionais assumidos por Portugal.

Our Ocean 2018 (Bali, outubro de 2018).
Com base nestes compromissos, nas atribuições e
estratégia da empresa, análise de materialidade

(Cap.

3.3) e na forma como cria valor sustentável para as
suas partes interessadas, ao longo da cadeia de valor,
© FotograFia: HEiDi W. HEMMJE

identificou-se um conjunto de doze ODS aos quais a
Docapesca dá resposta. São três os principais ODS
para os quais a Docapesca contribui, de forma mais
direta e impactante:
ODS 14 - Proteger a vida marinha;
ODS 12 - Produção e consumo sustentáveis;
ODS 8 - Trabalho digno e crescimento económico.
A Agenda 2030 das Nações Unidas estabelece um

empresarial, enquanto motor do crescimento económi-

conjunto ambicioso de 17 Objetivos de Desenvolvi-

co, de emprego e como fonte de tecnologia e inovação.

mento Sustentável (ODS) e 169 metas. É um plano de
ação que pretende dar resposta aos grandes desafios

A Docapesca assume o seu compromisso na perse-

globais que a Humanidade enfrenta, sustentando uma

cução dos ODS enquanto empresa responsável e

visão universal, integradora e transformadora para

empenhada em contribuir para o desenvolvimento

um mundo melhor. Visa a prosperidade e o desenvolvi-

sustentável, mas também como parte dos compro-

mento de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, o

missos voluntários assumidos por Portugal, sendo

reforço da proteção do ambiente e apresenta o com-

responsável por:

promisso claro de não deixar ninguém para trás.
Até 2030, expandir o projeto “A Pesca por um Mar
Com menos de dez anos para a sua concretização,

sem Lixo” a todos os portos de pesca de Portugal

2030 é um horizonte que nos convoca a todos e no

Continental, para concretização da meta 14.1

imediato, sendo crucial o envolvimento não só dos

4.2). Compromisso apresentado na Conferência das

Governos e da sociedade civil, como também do setor

Nações Unidas sobre o Oceano (Nova Iorque, junho

(Cap.

Uma vez que o estabelecimento de parcerias é parte

Temos sob nossa responsabilidade a
coordenação de dois compromissos
voluntários assumidos por
Portugal no âmbito do ODS 14 –
Proteger a vida marinha.
Estes visam a prevenção e redução
do lixo marinho e o aumento
da consciencialização para um
consumo de pescado proveniente
de uma pesca sustentável.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | DOCApESCA, Um NEgÓCIO RESpONSávEL | 3.1 COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

integrante da atuação da Docapesca e um aspeto
transversal para a concretização de vários objetivos,
destaca-se também o ODS 17 – Parcerias para a implementação dos objetivos.
A Docapesca contribui ainda para um conjunto adicional
de oito ODS, que embora apresentem menor transversalidade e recorrência, importa igualmente identificar.
Os doze ODS apresentam-se organizados por clusters,
de acordo com os capítulos e subcapítulos do presente
relatório e com referência aos principais contributos da
Docapesca neste âmbito.
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PRINCIPAIS CONTRIBUTOS DA DOCAPESCA
PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS ODS

OS NOSSOS MARES
CAP. 4
Prevenção e redução do lixo marinho e promoção da economia circular azul. Aumento da
consciencialização relativa ao consumo sustentável e promoção da literacia do oceano.
Promoção da pesca sustentável e aumento dos benefícios económicos do uso sustentável
dos recursos marinhos. Contributo para a proteção e gestão sustentável dos recursos
marinhos. Apoio ao aumento do conhecimento científico, inovação e desenvolvimento
tecnológico visando a economia do mar. Desenvolvimento de parcerias neste âmbito.

NEGÓCIO RESPONSÁVEL E AS NOSSAS OPERAÇÕES
CAP. 3.5, CAP. 6
Modelo de governo suportado por regras de ética e conduta, de integridade e transparência e de prestação de contas. Envolvimento das partes interessadas.
Promoção do crescimento económico em equilíbrio com a preservação ambiental e o uso
eficiente dos recursos naturais. Implementação de boas práticas de gestão de resíduos e
fomento da economia circular. Uso responsável do recurso água e promoção da eficiência
energética, com aposta na produção de energia renovável. Promoção da sustentabilidade
na cadeia de valor.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | DOCApESCA, Um NEgÓCIO RESpONSávEL | 3.1 COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

AS NOSSAS COMUNIDADES
CAP. 1.4, CAP. 5.3
Realização de donativos de pescado a famílias carenciadas, como forma de promoção de uma
alimentação de qualidade e nutritiva e apoios ao setor no âmbito do combate à COVID-19.
Contributo para o trabalho digno e crescimento económico do setor das pescas, nomeadamente através das ações de maximização do valor do pescado, combate à venda ilegal, prazos
de pagamento curtos e cativações para pagamentos de armadores. Desenvolvimento de
parcerias neste âmbito.

AS NOSSAS PESSOAS
CAP. 1.4, CAP. 5.1, CAP. 5.2
Geração de emprego e riqueza nas diferentes regiões onde opera. Promoção de trabalho
decente, através da proteção dos direitos do trabalho e fomento da segurança e saúde no
trabalho. Ações de promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores. Capacitação dos
trabalhadores e apoio à sua progressão escolar. Promoção da igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres e não discriminação.
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• Atual composição do CA da Docapesca:
Dra. isabel Ferreira, Prof. Doutor Sérgio Faias e Dr. Carlos Figueiredo

• Composição do CA da Docapesca, de maio de 2016 a setembro de 2020:
Dr. Carlos Figueiredo, Dra. teresa Coelho, Prof. Doutor Sérgio Faias

GOVERNANÇA DE
SUSTENTABILIDADE

Doutor Sérgio Faias foi nomeado presidente, mantendo-se o Dr. Carlos Figueiredo como vogal e responsável
pelo pelouro da Sustentabilidade. O CA passou ainda
a contar, na mesma data, com a Dra. Isabel Ferreira na
qualidade de vogal.

O Conselho de Administração
(CA) da Docapesca é o pilar
principal de governança,
sendo composto por três
elementos. De maio de 2016
a setembro de 2020, o CA foi
presidido pela Dra. Teresa
Coelho, tendo-lhe sucedido
o Prof. Doutor Sérgio Faias.

A Docapesca tem constituído, desde 2011, um Grupo

A sustentabilidade é uma componente transversal na estratégia da Docapesca.
A gestão da sustentabilidade é assegurada por um membro do Conselho de
Administração e por um grupo de trabalho pluridisciplinar.

de Trabalho para a Sustentabilidade (GTS). De referir
que este foi reforçado com mais um elemento, em
2017, no sentido de dar mais cobertura às questões

empresa neste âmbito. Em 2020, o GTS foi responsável

da sustentabilidade na Docapesca, aumentando a

ainda pelo processo de auscultação às partes interessa-

sua pluridisciplinaridade nas dimensões económica,

das e análise de materialidade

(Cap. 3.3).

O Conselho de Administração (CA) da Docapesca é o

O CA é composto por três elementos. De maio de 2016

ambiental e social.

pilar principal de governança, que assegura a coordena-

a setembro de 2020, o CA da Docapesca foi presidido

ção e desempenho da empresa, e que estabelece a

pela Dra. Teresa Coelho, que pediu a dispensa das suas

O GTS tem como atribuições a coordenação do pro-

previstas no plano de atividades/investimentos e or-

estratégia global, incluindo no que concerne à temática

funções, para tomar posse como Secretária de Estado

cesso de elaboração do relatório de sustentabilidade

çamento, é assegurado pelas Direções/Gabinetes com

da sustentabilidade.

das Pescas. Em resultado e já em 2021, o vogal Prof.

e o acompanhamento das ações desenvolvidas pela

atribuições neste âmbito.

A implementação das ações de sustentabilidade,

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | DOCApESCA, Um NEgÓCIO RESpONSávEL | 3.2 GOVERNANÇA DE SUSTENTABILIDADE
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OS NOSSOS TÓPICOS MATERIAIS
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INQUÉRITO
ONLINE

ENTREVISTAS
realização de 11 entrevistas
semi-diretivas, via telefone
e meios telemáticos, para
identificação de tópicos de
sustentabilidade

TÓPICOS
MATERIAIS

aplicação de questionário a todos os grupos de Pi
(423 respostas | 40% de
taxa de resposta)

MAPEAMENTO DOS
GRUPOS DE PARTES
INTERESSADAS

IDENTIFICAÇÃO
DA LISTA DE TÓPICOS
A SER AVALIADA

Workshop interno para validação dos
grupos de Pi previamente identificados
pela Docapesca, seleção dos grupos e
entidades a entrevistar

Focus group interno para análise e validação
dos 20 tópicos de sustentabilidade.
Priorização dos tópicos (eixo interno da
matriz de materialidade)

Para identificar os tópicos materiais, a Docapesca

MATRIZ DE
MATERIALIDADE
Elaboração da matriz de
materialidade
Workshop interno para
validação dos resultados da
análise de materialidade

• Principais etapas
do processo de definição dos tópicos
materiais

Neste âmbito foi realizada uma auscultação aos grupos

Identificámos 17 tópicos de sustentabilidade mais relevantes para
as nossas partes interessadas e que refletem os nossos principais
impactes económicos, ambientais e sociais.

desenvolveu, entre novembro de 2020 e fevereiro

A análise de materialidade visa identificar os tópicos de sustentabilidade mais

das temáticas, e identificar novos e emergentes

relevantes para as partes interessadas (PI) da Docapesca, i.e., que influenciam,

tópicos para as PI, permitindo centrar, nos tópicos

Tendo por base o teor das entrevistas realizadas, às

substancialmente, as suas avaliações e decisões, e cruzá-los com a perspetiva inter-

avaliados como mais relevantes, a sua gestão e

entidades selecionadas dos diferentes grupos de PI,

na dos impactes económicos, ambientais e sociais associados, mais significativos

relato de sustentabilidade.

a análise da estratégia da Docapesca, conteúdos do

de 2021, um processo que compreendeu diversas
etapas (figura). Trata-se de um passo dado pela empresa no sentido de perceber a importância relativa

para a empresa.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | DOCApESCA, Um NEgÓCIO RESpONSávEL | 3.3 OS NOSSOS TÓPICOS MATERIAIS

de PI, tendo-se recorrido a diversas metodologias e
momentos de envolvimento, para potenciar a participação das PI internas e externas – workshops, focus
group, entrevistas e inquérito online.

relatório de sustentabilidade anterior e tendências
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(avaliado através do inquérito às partes interessadas)

Atratividade da primeira venda em Lota
Ética, Transparência e Credibilidade

Comunicação e Sensibilização do Consumidor

Eficiência Energética

gestão da água e Efluentes
Saúde e Bem-Estar dos Trabalhadores

Apoio à Comunidade

Alterações Climáticas

manutenção e
modernização dos
Estabelecimentos

Internacionalização do Sector

Segurança no Trabalho

gestão do Talento
Atratividade professional do Sector

Influência sobre as avaliações e decisões das partes interessadas

preservação dos Recursos e Ecossistemas
marinhos

Compras Sustentáveis e gestão de fornecedores

Impactes na cadeia de valor
Montante

maximização do valor do pescado

gestão dos Resíduos e Economia Circular

Inovação, Investigação e Desenvolvimento

Tópicos materiais

Lixo marinho

Segurança
Alimentar e
Certificações

Tópicos
localizados nos
quadrantes onde
a importância é
mais elevada na
perspetiva das pI
ou da Docapesca

AS NOSSAS OPERAÇÕES

TÓPICOS MATERIAIS E OS RESPETIVOS LIMITES NA CADEIA DE VALOR

+

Tópicos
localizados
no quadrante
de maior
importância para
a Docapesca
e para as pI

Tópicos
localizados
no quadrante
com menor
importância na
perspetiva das pI
e da Docapesca

DOCAPESCA, UM
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operações

Jusante

Ética, transparência
e credibilidade
Preservação dos recursos
e ecossistemas marinhos
Lixo marinho
Maximização do valor
do pescado
Atratividade da primeira venda em lota
Comunicação e sensibilização
do consumidor
Inovação, investigação e
desenvolvimento
Gestão do talento

-

+
Importância dos impactes económicos, ambientais e sociais
(avaliado pela Docapesca no focus group)

Segurança no trabalho, saúde e bem-estar
dos trabalhadores (*)
Apoio à comunidade
Manutenção e modernização
dos estabelecimentos

globais de sustentabilidade, foi elaborada uma lista

tiva atribuída a cada um dos tópicos de sustentabilidade. No final foram identificados

inicial de 20 tópicos de sustentabilidade. Estes foram

17 tópicos materiais.

posteriormente avaliados, numa sessão de focus

Segurança alimentar
e certificações
Eficiência energética

group, que contou com a participação do Grupo de

Os tópicos materiais dão corpo à estrutura e aos conteúdos dos subcapítulos do

Trabalho da Sustentabilidade e outros trabalhadores

presente relatório. Por cada tópico material foi incluída a respetiva descrição e a iden-

da empresa, e através de um inquérito online, realiza-

tificação dos tópicos com os quais estão relacionados, dada a elevada inter-relação

do à generalidade das PI.

e interdependência existente entre os mesmos. Os Limites dos tópicos materiais,
identificados na tabela, representam onde, na cadeia de valor da Docapesca, os seus

Tendo em conta os resultados destes dois momentos

impactes são mais relevantes. Os impactes podem decorrer diretamente das ativi-

de auscultação, foi elaborada uma matriz de materiali-

dades da Docapesca ou resultar (direta ou indiretamente) das relações comerciais

dade, que representa graficamente a importância rela-

associadas às operações e serviços prestados pela empresa.
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Gestão de água e efluentes
Promoção da economia
circular (**)
Compras sustentáveis e gestão de
fornecedores
(*) resulta da agregação dos tópicos materiais “Saúde e bem-estar dos trabalhadores” e “Segurança no trabalho”
(**) tópico renomeado, anteriormente designado por “gestão dos resíduos e economia circular”.
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ENVOLVIMENTO
DAS PARTES
INTERESSADAS
Encaramos o diálogo com as nossas partes
interessadas e o estabelecimento de
relações de proximidade e parceria, como
aspeto determinante do sucesso das nossas
atividades e potenciadora da geração de
valor a longo prazo.

As Partes Interessadas (PI) são fonte valiosa de
informação. A escuta atenta do seu feedback e
experiências, necessidades, expetativas e prioridades,
permite a identificação de riscos e oportunidades,
inovar e trabalhar em soluções, que permitem alinhar
a estratégia e atuação da empresa com a satisfação
dos requisitos das PI. Deste modo, a Docapesca pauta
a sua atuação por um diálogo aberto e uma relação
de proximidade junto das PI, tentando estabelecer,
sempre que possível, uma dinâmica de parceria.
No âmbito da análise de materialidade, desencadeada
em final de 2020

(Cap. 3.3), foi realizado um work-

shop interno para mapeamento das PI. Contando
com a participação do Grupo de Trabalho da Sustentabilidade e mais alguns colaboradores convidados,
revisitou-se os grupos de PI previamente identificados
e fez-se a sua atualização. O processo culminou com a
identificação de 12 grupos de PI.
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GRUPOS DE PARTES INTERESSADAS DA DOCAPESCA • CaNaiS DE CoMUNiCaÇÃo E DiÁLogo
Promovemos uma interação
regular com as nossas Partes
Interessadas (PI), através
de canais de comunicação e
diálogo, métodos e frequência
adaptados a cada grupo de PI.

TUTELA E
ACIONISTA
• reuniões regulares
• assembleias-gerais
(ordinária e extraordinária)
• relatório e Contas
• relatórios regulares de
informação diversa
• respostas a solicitações

CLIENTES

TRABALHADORES

• Balcões de atendimento
• reuniões
• inquéritos de satisfação
do cliente
• reclamações e sugestões
• resposta a solicitações

• Boletim de informação
interna / infoLota e
newsletter DrH+ Saúde,
Segurança e Formação(1)
• Consulta aos trabalhadores
no âmbito da SSt
• organização e participação
em celebrações festivas e
outras atividades relevantes

GRUPOS DE
AÇÃO COSTEIRA

REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO

• reuniões regulares
• Participação em projetos
comuns
• Disponibilização regular
de informação

• reuniões regulares
• Presença esporádica para a
realização de ações inspetivas
• Presença assídua nas lotas e
nos Portos de Pesca
• respostas a solicitações

COMUNIDADE

SINDICATOS

• Disponibilização de
informação
• realização de
eventos
• Participação em
projetos pontuais

• reuniões regulares
com o Conselho de
administração e com
os trabalhadores,
no âmbito dos seus
direitos laborais

CONCEDENTES
E FORNECEDORES
• reuniões regulares
• resposta a solicitações

Neste âmbito, procedeu-se ainda à priorização dos
grupos de PI a entrevistar, considerando o impacto
que a Docapesca tem nas PI e a influência das mesmas
nas operações/atividades e imagem da empresa. No
seguimento desse exercício foram realizadas onze
entrevistas com PI externas, um focus group (interno) e
um inquérito online, alargado à generalidade das PI.
Para além do processo desenvolvido para a análise de
materialidade, a Docapesca promove uma interação
regular com as suas PI, através de canais, métodos e

ASSOCIAÇÕES
REPRESENTATIVAS
DOS PESCADORES
E DA NÁUTICA DE
RECREIO
• reuniões regulares
• Participação em projetos comuns
• Disponibilização regular de
informação

ENTIDADES
PÚBLICAS
TUTELADAS PELO
MINISTÉRIO DO
MAR
• reuniões regulares
• Participação em projetos comuns e grupos
de trabalho
• respostas a solicitações
• Disponibilização regular de informação

frequência adaptados a cada grupo.
Como canais de comunicação transversais aos grupos
de PI, refiram-se os e-mails, o
da Docapesca
o

site e as redes sociais

(Facebook, Instagram e LinkedIn), assim como

canal de comunicação de irregularidades. A Docapesca está

abrangida pela obrigatoriedade de apresentar

Livro

de Reclamações.

ENTIDADES
LOCAIS
E REGIONAIS
• reuniões regulares
• realização de eventos

PARCERIAS/
INVESTIGAÇÃO
• reuniões regulares
• Protocolos
• Participação em
projetos comuns e
grupos de trabalho

De referir que participa ainda em várias associações
ligadas ao setor e grupos de trabalho, como parte da
sua estratégia de estreitamento de relações e atuação
colaborativa.
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ODS

ÉTICA,
TRANSPARÊNCIA
E CREDIBILIDADE

nível assumem especial importância os Valores
(Cap. 2.1), os

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

Pautamos a nossa conduta por uma
postura de rigor, transparência,
imparcialidade e eficiência, quer na forma
como desenvolvemos as nossas operações,
quer na relação que estabelecemos com as
nossas partes interessadas.

• Desenvolvimento de políticas
que garantam a transparência
e a integridade das práticas da
empresa e a interiorização dos
valores de ética no negócio pelos
colaboradores, a todos os níveis,
permitindo que a empresa atue em
conformidade com a lei, as normas
e a regulamentação existente.

Princípios e o Código de Conduta da empresa.

O Código de Conduta, atualizado em 2018 pelo Conselho de Administração, contém as linhas de orientação
em matéria de conduta profissional aplicáveis a todos
os trabalhadores, colaboradores, titulares dos órgãos
sociais e a todos os que prestam serviço a título permanente ou ocasional à Docapesca, incluindo os trabalhadores que celebraram um acordo de cedência de
interesse público com a empresa. Regula aspetos como
os conflitos de interesses, ofertas, confidencialidade e
sigilo, integridade, lealdade, entre outros.
De referir que a Docapesca tem reforçado as suas
exigências relativamente ao conflito de interesses
e ao regime de acumulação de funções. Conforme
previsto no Código de Conduta, os trabalhadores

© FotograFia: PrESSMaStEr

estão abrangidos pela entrega anual da “Declaração
de Inexistência de Conflitos de Interesse” no âmbito
das suas funções, e por listar as situações de eventual
ou potencial conflito de interesses. Os trabalhadores
que pretendam exercer qualquer atividade profissional
externa, em acumulação, estão obrigados a requer a

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS

A boa reputação e credibilidade da Docapesca, um
dos ativos mais importantes da empresa, dependem
diretamente da forma de atuação dos seus órgãos de
governação e dos seus trabalhadores, quer na sua atuação interna quer na interação com outras entidades.

Enquanto empresa que assume uma missão pública,
empresas do Setor Empresarial do Estado.

• Atratividade da primeira-venda em lota
• Gestão do talento
• Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

sua autorização prévia.

a Docapesca respeita as Práticas de Bom Governo das
No âmbito dos princípios da igualdade e não
discriminação, a empresa tem instituído um plano
A Docapesca possui um conjunto de instrumentos que

e ações específicas direcionado para todos os seus

formalizam e operacionalizam a gestão da ética na em-

trabalhadores, designadamente, através de ações de

presa e que moldam a sua cultura empresarial. A este

formação
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O Código de Conduta é divulgado no site da empresa e

monitorizada, estando publicamente disponíveis os

por todos os trabalhadores, fazendo parte integrante

respetivos relatórios.

da informação a fornecer pelas chefias aos novos trabalhadores aquando da sua admissão na empresa.

Para identificação de preocupações e atos referentes
a comportamentos antiéticos ou ilícitos e que ponham

A Docapesca promove a adoção de mecanismos

em causa a integridade da Docapesca, a empresa

que permitem identificar e gerir potenciais riscos. A

definiu uma Política de Comunicação de Irregularidades

empresa possui um

e canal de comunicação próprio para o efeito.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão

(incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas),
cuja última versão foi aprovada pelo Conselho de Admi-

Ao nível da contratação pública, uma das atividades

nistração em 2020. A execução do plano é anualmente

que apresenta potenciais riscos de corrupção, estão

Respeitar o princípio da igualdade de
oportunidades e não admitir qualquer
forma de discriminação individual

fomentar a correção, urbanidade
e brio profissional nas relações
entre trabalhadores

Participar ativamente nas políticas de preservação do ambiente e na adoção de procedimentos ambientalmente responsáveis junto
da cadeia de valor e garantindo que não
resultam quaisquer agressões ou prejuízos

para o património das comunidades

Desenvolver o governo da sociedade com
rigor, zelo e transparência e promover a
criação de condições de diálogo

Interditar toda a prática de
corrupção, ativa ou passiva

produzir e divulgar informações no
escrupuloso cumprimento das disposições legais, exatas, completas e
disponibilizadas de forma atempada

garantir a existência de canais de comunicação que permitam um diálogo construtivo e
a integração das respetivas conclusões nos
processos de gestão da empresa

Reforçar a cultura de rigor e
transparência em matéria
de conflito de interesses

Submeter os seus trabalhadores
e colaboradores ao princípio da
confidencialidade e ao sigilo
profissional

Integrar aspetos ambientais e sociais
nos processos de planeamento
e tomada de decisão, bem como
identificar e gerir os riscos associados

manter uma postura de participação e
cooperação no relacionamento com outras
entidades
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de validação da informação e é promovida a formação
dos trabalhadores neste âmbito

(Cap. 6.6).

O Estatuto do Gestor Público pelo qual o Conselho de
Administração da Docapesca se encontra abrangido;

O controlo dos riscos é reforçado também através de

O Órgão de Fiscalização da Docapesca, composto pelo

assessorias jurídicas instituídas interna e externamen-

Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial de Contas, é a

te, conforme a especialidade.

quem compete diligenciar no sentido de cumprir o
disposto nos estatutos da Docapesca, para além das
atribuições constantes da lei.

MECANISMOS E CONTROLOS TRANSVERSAIS
pARA A gESTãO DE RISCOS

A supervisão e o controlo externo a que a Docapesca
está sujeita, realizados por várias entidades e
organismos, nos termos legalmente previstos para as

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

empresas do Setor Empresarial do Estado, como por
ex., a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), a

Valores, princípios e código de conduta

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitoriza-

A Docapesca tem implementada uma Política de Comunicação de Irregularidades (PCI) que visa o relato de
situações irregulares, a identificação, gestão e mitigação
de riscos, bem como a prevenção de eventos de exposição
da Docapesca aos riscos de imagem e reputação, de desvio
de conduta, entre outros.

ção (UTAM), a Direção-Geral de Recursos Naturais,

Política e canal de comunicação de
irregularidades

Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), o Tribunal de Contas, a
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

Controlos instituídos ao nível da
contratação pública

Esta política, aprovada em 2019, pelo Conselho de
Administração, define as regras e os procedimentos que
salvaguardem os meios adequados para a comunicação e o
tratamento de irregularidades, ocorridas na empresa e nas
áreas sob a sua jurisdição.

Os mecanismos e controlos instituídos para prevenção
dos riscos tem-se demonstrado eficaz, na medida em

Assessorias jurídicas

que, no período em análise, não foram recebidas quais-

Compete à Gabinete de Auditoria Interna gerir o sistema

quer denúncias de irregularidades nem identificados

de comunicação de irregularidades, garantindo a confidencialidade das comunicações.
A comunicação de irregularidades pode ser feita por
qualquer parte interessada relacionada com a Docapesca,
interna ou externa, estando disponível um formulário
online e endereço de email (comunicar_irregularidade@
docapesca.pt) específicos para o efeito.
Alternativamente, a comunicação pode ser enviada para o
endereço postal:
Gabinete de Auditoria Interna – Sede da Docapesca
Avenida de Brasília – Porta ES7 – Pedrouços
1400-038 Lisboa

incidentes confirmados de corrupção.

Conselho de administração abrangido
pelo estatuto do gestor público

Órgão de fiscalização da Docapesca

Tarifários de bens e serviços e regulamento de explo-

de contas, a Docapesca publica regularmente, no site,

ração das lotas;

Atualização do Código de Conduta da empresa e

informação relevante para as suas partes interessadas.

Editais e avisos.

realização de ações de formação neste âmbito
(2021).

Nestas incluem-se:
De referir ainda que a Docapesca, em 2018, aprovou a
Informações sobre a gestão da empresa –

Supervisão e controlo externo por
várias entidades e organismos

PRÓXIMOS PASSOS

Por forma a promover a transparência e a prestação

bom governo e

práticas de

execução orçamental;

Desempenho de

sustentabilidade, através da publica-

ção do relatório de sustentabilidade;

sua

Política de Proteção de Dados, para dar a conhecer aos

clientes/utilizadores e outros operadores as regras gerais
de tratamento de dados pessoais, no âmbito da entrada

Revisão global dos tarifários e regulamentos de
tarifas (2021).
Ações de formação em ética e conflitos de interesses (2021).

em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados.
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União Europeia. Encontram-se definidas quotas e totais
admissíveis de capturas (TAC), assim como medidas
técnicas que contemplam regras sobre as artes de
pesca e tamanhos mínimos de captura para algumas
espécies, bem como a obrigação de registar e declarar

PRESERVAÇÃO
DOS RECURSOS
E ECOSSISTEMAS
MARINHOS

as capturas e os desembarques.
A Docapesca, no âmbito das suas atribuições, desempenha um papel relevante, de pivot, estando na interface entre várias partes e desenvolvendo um conjunto de
atividades relevantes neste âmbito:

ATIVIDADES RELEVANTES

© FotograFia: MarEK oKoN

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

Assumimos um papel importante na
conservação das espécies e cumprimento
das regras definidas a nível europeu,
atuando na interface com várias partes
interessadas que dependem do setor das
pescas e intervêm neste âmbito.

• Promoção de campanhas de proteção,
manutenção e/ou melhoria do estado
de biodiversidade, visando a captura e o
consumo de espécies mais abundantes
e sustentáveis. Participação em grupos
de trabalho que visam a monitorização
dos stocks de pescado e a preservação
dos recursos e ecossistemas marinhos.

INFORMAÇÃO SOBRE
as quotas, taC, épocas de defeso e períodos de interdição

RECUSA / INTERDIÇÃO
de venda de espécies em lota mediante controlo
realizado, quotas, taC e épocas de defeso

CONTROLO DAS ESPÉCIES
vendidas em lota e seu tamanho

DISPONIBILIZAÇÃO DE
OBSERVADORES DE PESCA

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Comunicação e sensibilização do consumidor
• Gestão de água e efluentes
• Inovação, investigação e desenvolvimento
• Lixo marinho
• Maximização do valor do pescado
• Promoção da economia circular

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

os recursos pesqueiros é um dos desafios que se coloca

A preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

ao setor, com destaque para os temas da sobrepesca,

assume-se como um dos temas de maior relevância

as capturas acidentais, a rejeição do pescado resultante

para a Docapesca, para o setor das pescas e das

da pesca acessória e o combate ao lixo marinho.

comunidades que dependem destes recursos, sendo
essencial para a sustentabilidade das suas atividades,

Visando a prosperidade e sustentabilidade do setor

atuais e futuras, e do próprio planeta.

europeu da pesca, assim como limitar os impactes ambientais das pescarias, salvaguardando a proteção de

Embora as unidades populacionais de pescado sejam

espécies (peixes juvenis, stocks de peixes vulneráveis,

renováveis, estas são finitas e encontram-se, em alguns

mamíferos marinhos, pássaros e tartarugas) e proteção

casos, sujeitas a sobre-exploração e em risco de extin-

de habitats sensíveis, estão definidas várias medidas de

ção. Manter o equilíbrio entre a capacidade produtiva e

conservação no âmbito da
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• Fontes • Regulamento (CE) n.º 850/98, de 30 de março; Portaria n.º
27/2001, de 15 de janeiro e respetivas alterações; Regulamento (UE)
2019/1241, de 20 de junho

SARDA

NOME
DA ESPÉCIE

BIQUEIRÃO

AMÊIJOA-BOA

Ruditapes decussatus

4 cm

MEXILHÃO
Mytilus edulis

5 cm

13 cm

Trachurus trachurus

13 cm

Diplodus sargus

15 cm

BESUGO

(9,5) cm

LULA

Loligo vulgaris

Cancer pagurus

SARGO

9,4 (2,4) cm

LAGOSTA CASTANHA
Palinurus elephas

12 cm

CARAPAU

7 (2) cm

GAMBA-LEGÍTIMA

Parapenaeus longirostris

Engraulis encrasicolus

SAPATEIRA

LAGOSTIM

Nephorps novegicus

Scomber scombrus

TAMANHO MÍNIMO
DE CAPTURA

Pagellus acarne

Mullus surmuletus

CAVALA

Scomber colias

20 cm

PAPO-LEGÍTIMO
Pagnus pagrus

20 cm

ENGUIA

Anguilla anguilla

22 cm

LINGUADO
Solea solea

24 cm

GORAZ

18 cm

SALMONETE

10 cm

20 cm

Pagellus bogaraveo

33 cm

PESCADA

18 cm

Merluccius merluccius

27 cm

750 gr

SARDINHA

Sardina pilchardus

DOURADA
11 cm

Sparus aurota

POLVO

19 cm
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Sabia que?...
Ações de controlo e informação
Os observadores de pesca desempenham um
papel importante na garantia da preservação
dos recursos marinhos, monitorizando todas as
atividades de pesca a bordo das embarcações e
garantindo o cumprimento das normas definidas
no âmbito de cada uma das Organizações
Regionais de pesca.
Entre as suas diversas funções, os Observadores
garantem, fundamentalmente, o registo da posição do arrasto, a medição da arte, a quantificação
e qualificação das capturas por lance, o acompanhamento do registo das capturas em Diário de
Pesca, a monitorização dos tamanhos mínimos
de espécies regulamentadas, a quantificação do
by-catch (captura acessória) por lance.

Com o objetivo de garantir o cumprimento das regras
definidas e o respeito pelas quotas de pesca estabelecidas, e embora não tenha responsabilidade pela
classificação do pescado, a Docapesca verifica os tamanhos mínimos, grau de frescura e sua etiquetagem,
reservando-se ao direito de recusar a sua receção para
pesagem, se verificar que este se encontra visivelmente mal classificado.
Emite avisos à comunidade piscatória quando as
percentagens de utilização das quotas se aproximam
do encerramento e informa do fecho de quotas e TAC
associados às várias espécies.
No sentido de ser garantida a renovação das espécies,
a Docapesca, informa também a comunidade piscatória da época de defeso e períodos de interdição da
utilização de artes de pesca.
Após o encerramento de pesca e durante o período
de defeso, as espécies não são aceites para venda em
lota, deixando de ser possível a sua comercialização.
De referir ainda que a Docapesca disponibiliza obser-

De referir que a importância e transversalidade deste

As ações desenvolvidas estão enquadradas no

vadores científicos a bordo das frotas comerciais por-

tema se reflete também noutros tópicos materiais, tais

eixo estratégico 1 “Desenvolvimento sustentável e

tuguesas, que exerçam atividade de pesca nas Zonas

como o lixo marinho

inovação”, associadas aos objetivos de “Promover a

NAFO - Zona de Regulamentação da Organização das

valorização do pescado e circuitos de proximidade”

Pescarias do Noroeste do Atlântico, CECAF - Comité

e “Promover a sustentabilidade ambiental”. As

das Pescas do Atlântico Centro-Este e nas armações

responsabilidades estão centradas na Direção de

licenciadas para o Atum Rabilho. Estes serviços são

Exploração, na Direção de Inovação e Marketing,

realizados por solicitação dos próprios armadores, ao

Gabinete de Estatística e nas Direções dos Portos

abrigo das condições estabelecidas para a realização de

e Lotas.

pesca nestes âmbitos.

(Cap. 4.2), através do projeto “A

Pesca por um Mar Sem Lixo”, na maximização do valor
do pescado e na comunicação e sensibilização dos
consumidores, por via das campanhas “CCL – Comprovativo de Compra em Lota” e de valorização das espécies

(Cap. 4.3 e 4.5), e na participação em iniciativas de

inovação, investigação e desenvolvimento

(Cap. 4.6).

Realizamos ações de controlo
e informação de apoio à
comunidade piscatória, que
promovem o cumprimento
com as regras definidas.
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O número de Observadores disponibilizados com
• A Docapesca contribui
para que o pescado
possa continuar a ser
uma fonte de alimentos saudável para os
cidadãos assegurando,
simultaneamente, que
as práticas de pesca
utilizadas permitem
manter as unidades populacionais de peixes a
longo prazo.

maior expressão são os disponibilizados para as Zonas
NAFO e para as armações para o Atum Rabilho.
Zona NAFO:
Capturas de Portugal e Espanha representam a maioria
do peso total pescado pelos navios comunitários;
Aveiro e Vigo são os principais portos de desembarque na UE;
Em 2020, foram disponibilizados 22 Observadores com
um número médio de dias embarcados de 78, num
máximo de 149 dias e num mínimo de 46 dias.
Atum Rabilho:
As armações de pesca do Atum Rabilho encontram-se
localizadas no Sotavento Algarvio, ao largo da Fuzeta e
de Olhão.

• Pescado com selo CCL
alusivo ao projeto.

Em 2020, foram disponibilizados 50 Observadores com
embarques diários.
Participação em grupos de trabalho e iniciativas
de âmbito científico
A Docapesca participa em grupos de trabalho que

POSTO MÓVEL DE REGISTO DE PEIXES MIGRATÓRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO LIFE ÁGUEDA

visam a monitorização dos stocks de pescado e a pre-

O projeto LIFE ÁGUEDA - Ações de conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica
do Vouga (LIFE16 ENV/PT/000411), coordenado pela Universidade de Évora e com apoio

Um desses grupos é a uma Comissão de Acompanha-

técnico-científico do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, integra como
beneficiários um conjunto de entidades parceiras, entre as quais a Docapesca.
O projeto LIFE ÁGUEDA desenvolve-se junto das comunidades piscatórias e tem como
objetivos a valorização das espécies anádromas (nascidas no rio e com parte do seu
ciclo de vida no mar, regressando ao rio para se reproduzir) com valor comercial, como o
sável e lampreia-marinha das bacias do Vouga e do Mondego, a reabilitação de habitats
ribeirinhos e o controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras.
A Docapesca participa neste projeto através da criação de um protótipo de veículo com
as funções de “Lota Móvel”. Tal permite que a lota se desloque ao pescador e diferen-

ciar o pescado com um selo “CCL – Comprovativo de Compra em Lota/LIFE” e assim
potenciar o seu maior valor de mercado e o aumento da receita dos pescadores.
Este iniciou o seu funcionamento na bacia do Vouga em 2020. Através do Posto Móvel
de Registo, procedeu-se ao registo do pescado (do número de indivíduos capturados e
respetivo peso) e colocação do selo de origem “Peixe do Vouga” ou “Peixe do Mondego”,
em associação ao CCL.
A atividade decorreu entre 19 de fevereiro e 11 de março, tendo sido efetuado o registo e
identificação individual de 490 espécimes (38 lampreias e 460 sáveis). Posteriormente,
não foi possível dar continuidade à operação até ao fecho das pescarias (final de abril)
em resultado da implementação do estado de emergência. Está previsto em 2021 dar-se
continuidade à implementação deste protótipo.
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servação dos recursos e ecossistemas marinhos.

mento da Sardinha, da qual a Docapesca é membro.
A sardinha assume uma especial relevância no
contexto da pesca portuguesa, pois é a principal
espécie capturada em águas nacionais. No sentido de
preservar este recurso, tornou-se necessário proceder
ao estabelecimento de restrições à sua captura, bem
como à atividade desenvolvida pela frota do cerco.
Neste âmbito a Comissão é responsável por estudar o
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ponto de situação deste recurso, avaliar e gerir a sua

No contexto da atuação da Direção-Geral dos Assuntos

evolução, para o estabelecimento anual dos limites de

Marítimos e das Pescas (DGMARE), serviço da Comis-

captura desta espécie.

são Europeia responsável pela aplicação da Política
Comum das Pescas e pela política marítima integrada,

A Docapesca é também membro da Comissão das

Portugal tem vindo a destacar-se como um dos

Denominações Comerciais para os produtos da pesca

Estados-membro que mais contribui para enriquecer

e da aquicultura que visa avaliar e aprovar os pedidos

a informação para a tomada de decisões sustentadas,

de inclusão de novas espécies na

como a definição das espécies sujeitas a limitações de

Lista das Denominações

Comerciais Autorizadas, disponível no site da DGRM. Na

captura e a determinação anual das quotas da pesca.

Lista das Denominações Comerciais Autorizadas é
Campanhas de sensibilização e valorização do pescado

indicado, para cada espécie, o nome científico, a denominação comercial mais usada. Uma vez que os nomes
de muitas espécies variam entre as diferentes regiões

A Docapesca reconhece a importância de sensibilizar,

do país, a lista inclui também as denominações usadas

tanto o setor das pescas como a comunidade em

no plano local ou regional, permitindo a identificação

geral, para as consequências de uma utilização não

correta das espécies.

sustentável dos recursos e para a importância da sua
preservação. Aposta na divulgação de informação e

A Docapesca aposta também no desenvolvimento/

realização de ações de sensibilização para a adoção de

participação em projetos e iniciativas científicas, atra-

comportamentos mais sustentáveis.

vés do estabelecimento de apoios e parcerias, junto da
comunidade académica, entidades públicas tuteladas

Desenvolve ações de promoção de espécies abundan-

pelo Ministério do Mar, ONG, entre outras entidades –
ex. Valormar

tes/comuns na nossa costa, com alto valor nutricional

(Cap. 4.6), LIFE ÁGUEDA. A empresa par-

No âmbito institucional, a Docapesca presta apoio aos

e pouco conhecidas/valorizadas pelo consumidor final

ticipa ainda em eventos, nacionais e internacionais que

armadores, aos pescadores, às organizações de produ-

(ex. showcookings em eventos, iniciativas desenvolvidas

visam a promoção da sustentabilidade dos oceanos.

tores (ao fornecer a informação estatística do pescado

com as escolas), visando o seu consumo e protegendo as

dos seus aderentes) e a diversas entidades oficiais com

que se encontram mais afetadas

Estatísticas do pescado
Para além de fazer cumprir as restrições referidas, a
Docapesca é responsável por toda a parte estatística,
como ferramenta essencial para a sustentabilidade do
setor, tanto para a contabilização das quantidades de
pescado vendidas/capturadas, para fecho de TAC e
quotas, como para as análises da evolução de vendas
e capturas.

Fornecemos informação
estatística do pescado,
essencial para a definição
das espécies sujeitas a
limitações de captura
e para a determinação
anual das quotas de pesca.

(Cap. 4.3 e 4.5).

competência na área de regulação e fiscalização.

PRÓXIMOS PASSOS
Institucional e diariamente, a Docapesca reporta o

Dar continuidade à implementação de solução

apuramento dos dados estatísticos à Direção-Geral de

protótipo de lota móvel, desenvolvido no âmbito

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

do Projeto LIFE ÁGUEDA, a implementar na bacia

(DGRM). Cabe a este organismo divulgar as estatísticas
à União Europeia e colaborar com o Instituto Nacional

hidrográfica do rio Vouga (2021).
Maior contribuição para a preservação dos recur-

de Estatística (INE) na publicação e divulgação do anuá-

sos e dos ecossistemas através do estudo para

rio das Estatísticas da Pesca.

implementação de novos projetos e parcerias.
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boas práticas ambientais por parte dos profissionais
da pesca e a valorização e reciclagem dos resíduos
recolhidos no mar.

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Prevenção da entrada de lixo no
meio marinho e a sua remoção dos
oceanos e bacias portuárias.

Contribuímos para a melhoria das
condições ambientais da zona costeira
portuguesa e para a preservação dos
ecossistemas marinhos, através de
ações e parcerias para a prevenção e
remoção do lixo marinho.

A Docapesca disponibiliza, nas áreas portuárias
sob sua gestão e jurisdição, infraestruturas para a
deposição do lixo marinho e assegura o seu encaminhamento para destino final, procurando, sempre
possível, soluções que promovam a sua valorização
e a economia circular

(Cap. 6.5). Assegura ações de

sensibilização/formação junto a pescadores, armadores e outras partes interessadas, como as escolas
(alunos e professores) no contexto da Escola Azul.
A Docapesca estabelece parcerias com várias entidades, participa em eventos de divulgação do projeto
e partilha de conhecimento. Apoia também outras
iniciativas similares que visam a prevenção e a remoção
do lixo marinho (ex. campanha

“Mariscar sem Lixo”).

Tem apostado na inovação através da aplicação móvel
© FotograFia: NataLiYa VaitKEViCH

“Mar Sem Lixo”, que permite quantificar e caracterizar automaticamente os resíduos capturados nas redes durante
a faina, através de um sistema de inteligência artificial,
sendo também registada a localização GPS da ocorrência.
Adicionalmente e no âmbito dos Planos de Gestão
de Região Hidrográfica, a Docapesca realiza ações

O lixo marinho e, em particular a acumulação de lixo
de plástico, tem vindo a ser identificado como um

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS

dos maiores problemas globais dos nossos tempos.
Constitui uma das principais ameaças à preservação
dos recursos e ecossistemas marinhos, afetando a sustentabilidade da economia do mar, de que a Docapesca
é um importante parceiro.

• Comunicação e sensibilização do consumidor
• Inovação, investigação e desenvolvimento
• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos
• Promoção da economia circular

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | OS NOSSOS mARES | 4.2 LIXO MARINHO
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de limpeza das bacias portuárias, removendo o lixo

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

Sendo um problema a nível mundial, a área de governa-

marinho acumulado.

ção do mar tem vindo a atuar, em articulação com outras
entidades, num enquadramento mundial, mediterrânico

Estas ações são enquadradas no eixo estratégico

e ao nível do Atlântico Norte (âmbito da OSPAR).

“Desenvolvimento sustentável e inovação”, objetivo
de “Promover a sustentabilidade ambiental”. As

Um dos projetos “bandeira” da Docapesca é “A Pesca

atribuições neste âmbito estão centradas na Direção de

por um Mar Sem Lixo”, através do qual se promove a

Exploração, na Direção de Inovação e Marketing e nas

redução dos resíduos marinhos, apoiando a adoção de

Direções dos Portos e Lotas.
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
2020
• Figueira da Foz
• Sesimbra

• Peniche

2017
2016

de embalagens

2018
• ilha da Culatra
• aveiro

© FotograFia: NaJa BErtoLt JENSEN

2019

1.298 m3

• Setúbal
• Viana do Castelo
• Póvoa de Varzim
• Cascais
• Matosinhos
• Lagos
• Nazaré
• Sines
• Sagres
• rio arade
ar sem Lixo, em
or um M
Sine
• olhão
ca p
s (2
Pes
019
A
•
• Quarteira
).

17

portos de pesca

52

entidades parceiras

28

A PESCA POR UM MAR SEM LIXO

implementado em 17 comunidades piscatórias e prevendo-se o seu alargamento, até 2030, a todos os portos de
pesca do continente português.

mais adequados para a receção do lixo marinho em
terra (contentores de 1.100 e 120 litros e caixas para
redes), bem como a sua localização estratégica;

O projeto "A Pesca Por Um Mar Sem Lixo" promove
a recolha seletiva dos resíduos gerados a bordo das
embarcações e capturados nas artes de pesca e posterior
valorização. Tem como principais objetivos:

Para a implementação deste projeto foram celebradas
diversas parcerias com associações de pescadores/ organizações de produtores, municípios, empresas de gestão
de resíduos, ONG e outras entidades de relevância para
cada local, tendo atualmente um total de 52 entidades
parceiras.

Otimização da logística até ao local de reciclagem e
valorização, através de parcerias com os municípios e
empresas responsáveis pela recolha seletiva de resíduos, ou através da integração como matéria-prima
secundária na produção de novos produtos;

Melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações de pesca;
Sensibilizar e apoiar os pescadores na adoção de boas
práticas ambientais;
Melhorar as condições ambientais da zona costeira e
preservar os ecossistemas marinhos.
O projeto piloto foi implementado, em 2016, no Porto
de Pesca de Peniche. Seguiu-se a sua expansão, estando

Entre as ações desenvolvidas no âmbito deste projeto,
destacam-se:
Identificação e disponibilização dos equipamentos
mais adequados a cada tipologia de embarcação, para
recolher seletivamente o lixo marinho e os resíduos gerados a bordo (contentores de 80 e 35 litros e sacos);
Identificação e disponibilização dos equipamentos

Realização de ações de sensibilização/ formação dirigidas aos profissionais da pesca, para consciencialização da importância das ações propostas, bem como a
valorização ou tratamento dos resíduos recolhidos.

associações de pescadores /
organizações de produtores

3.038 m3

de resíduos indiferenciados

784

embarcações aderentes

No âmbito desta iniciativa já foram recolhidos 3.038 m3 de
resíduos indiferenciados e 1.298 m3 de embalagens, envolvendo 784 embarcações, que representam cerca de 3.100
pescadores e 28 organizações de produtores e associações.

3.100
pescadores
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• Limpeza da bacia portuária de Sines – material recolhido.
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Sabia que?...
O lixo marinho tem origem em diferentes fontes, quer terrestres, quer marítimas (onde se inclui a atividade pesqueira), e a sua tipologia relaciona-se em grande medida com os
padrões de consumo da sociedade atual. Destes resíduos
fazem parte uma grande diversidade de materiais, incluindo
plástico, metal, madeira, borracha, vidro e papel.
O lixo marinho tem uma gama vasta de impactes adversos
associados, quer para a fauna quer para a flora marinhas,
bem como socioeconómicos.
Os plásticos nos oceanos merecem particular atenção,
representando atualmente cerca de 60 a 80% do lixo marinho. São facilmente transportados por ação das correntes
marítimas, das ondas e do vento, desde a sua origem e até
longas distâncias, sendo encontrados mesmo em zonas remotas. Permanecem no ambiente marinho por um período
indeterminado. Saiba mais.

LIMPEZA DE BACIAS PORTUÁRIAS:
SINES E PÓVOA DO VARZIM
A Docapesca concluiu, em outubro de 2020, os trabalhos de limpeza
e remoção de resíduos dos fundos da bacia do Porto de Pesca de
Sines. Foram recolhidos 70 m3 de lixo marinho, na sua maioria artes
de pesca e pneus utilizados como defensas em embarcações. Esta
intervenção, com recurso a mergulhadores profissionais, teve como
objetivo a melhoria das condições ambientais na área molhada
concessionada à Docapesca.
Em dezembro de 2020, foi igualmente concluída a intervenção de
limpeza e remoção de resíduos do fundo da bacia portuária do Porto
de Pesca de Póvoa de Varzim. A intervenção decorreu numa área de
aproximadamente 12.000 m2. Foram removidos cerca de 15 m³ de
resíduos, principalmente artes de pesca, pneus e poitas.
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PRÓXIMOS PASSOS
Desenvolvimento de aplicação móvel, em 2021,
que irá permitir quantificar e caracterizar os resíduos recolhidos pelas embarcações aderentes.
Dar continuidade ao projeto “A Pesca por um Mar
sem Lixo”, com o seu alargamento em 2021 ao
porto da Ericeira.
Implementação de solução de economia circular
a nível nacional para integração dos resíduos do
projeto “A Pesca por um Mar sem Lixo” como
matéria-prima secundária.
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MAXIMIZAÇÃO DO
VALOR DO PESCADO

Equilibrar a procura e maior exigência dos consumidores,
com a atividade económica e a capacidade dos ecossistemas marinhos em suportar esta atividade, mantendo-se
resiliente e saudável, é um dos desafios atuais que se
coloca ao setor das pescas

(Cap. 4.1).

No âmbito do eixo estratégico “Desenvolvimento

Potenciamos a valorização do pescado
transacionado em lota, contribuindo
para o aumento da rentabilidade da frota
nacional, retribuição justa aos pescadores
e consumo económico e mais responsável.

sustentável e inovação” a Docapesca definiu como
objetivo geral promover a valorização do pescado e os
circuitos de proximidade, suportada através de:
Realização de campanhas de nominalização do pescado
e respetivas ações de promoção e sensibilização, direcionadas para a divulgação das espécies abundantes,

© FotograFia: orioL PaSCUaL

pouco valorizadas e de alto valor nutricional;

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

Estabelecimento de parcerias através do reforço do

• Contribuir para a valorização
do pescado, assegurando as
melhores condições técnicas e de
higiene e segurança alimentar na
realização dos leilões de primeira
venda de pescado. Promover uma
comunicação mais capilar, junto
ao pescador, de modo a aumentar
a rentabilidade das idas ao mar,
contribuindo para a preservação
dos ecossistemas marinhos e dos
stocks das espécies.

papel das organizações de produtores, de organismos científicos;
Promoção de circuitos comerciais curtos.
Visa, deste modo, contribuir para o aumento do rendimento da frota de pesca portuguesa ao longo de toda a
cadeia de valor e para o equilíbrio da balança comercial do
pescado, através do aumento das exportações e da preferência, no consumo doméstico, por espécies portuguesas.
As atribuições neste âmbito são transversais à generalidade das Direções, uma vez que todas desenvolvem
ações que contribuem para os objetivos traçados.

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Atratividade da primeira venda em lota
• Comunicação e sensibilização do consumidor
• Inovação, investigação e desenvolvimento
• Manutenção e modernização dos estabelecimentos
• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos
• Segurança alimentar e certificações

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

Outro dos objetivos estratégicos da Docapesca con-

Decorrente de uma costa de mar extensa e abundante em peixe, Portugal apresenta

siste na garantia da segurança alimentar na cadeia de

uma forte tradição marítima e gastronómica.

pescado, através da aposta crescente na certificação

A economia do mar constitui um importante motor do desenvolvimento do país e do

atratividade da primeira venda em lota

qual dependem milhares de empresas, trabalhadores, suas famílias e comunidades.

contributo para a valorização do pescado.

das lotas
• Etiqueta CCL.
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(Cap. 6.2), como importante fator para a
(Cap.4.4) e
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COMPROVATIVO DE
COMPRA EM LOTA
ETIQUETA
• Zona e subzona de captura
Conforme a lista de zonas de pesca da FAO (Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).
• Produto Fresco
O pescado identificado com a etiqueta CCL é vendido fresco, sem
ter sido descongelado.

CCL: MAIS DO QUE UMA ETIQUETA
O Comprovativo de Compra em Lota (CCL), através da identificação e diferenciação do pescado transacionado nas lotas do continente português,
tem como objetivo contribuir para a sua valorização, qualitativa e quantitativa e, consequentemente, para a sustentabilidade e rentabilidade do
setor da pesca em Portugal.
O pescado, como produto controlado desde a sua origem, traz
benefícios não só para o consumidor, como para o ambiente. A maior
parte deste pescado é capturado por embarcações nacionais a operar
na costa portuguesa, exigindo menores consumos energéticos durante
a captura e transporte terrestre, que se traduzem numa menor pegada
de carbono.
Sendo essencialmente uma pesca de proximidade e sustentável, o
pescado é descarregado nas lotas geridas pela Docapesca, poucas horas
depois da captura, garantindo assim um elevado grau de frescura. Por
ser transacionado em lota, significa também que as regras de rastreabilidade, sazonalidade de cada espécie, quotas de pesca e tamanhos mínimos foram cumpridas, dando cumprimento à legislação e preservando
os stocks piscícolas.
O CCL identifica igualmente a zona de captura e a arte de pesca utilizada
para capturar o pescado.

• Denominação Comercial
Designação cientifica da espécie de pescado.
• Nome Comercial
Nome com que o pescado é vulgarmente conhecido.
• Método de produção
O pescado com CCL é capturado no mar e respeita os tamanhos
mínimos e quotas de pesca estabelecidos por lei.
• Arte de Pesca
Artes utilizadas na captura do pescado.
• Lota
Local onde o pescado foi descarregado e vendido em leilão.
• Preço
Preço com iva incluído à taxa em vigor
VANTAGENS
• Identifica o pescado capturado pelas embarcações portuguesas
• Identifica o pescado fresco selvagem
• Respeita os tamanhos mínimos definidos por lei
• Respeita a sazonalidade e quotas de pesca estabelecidas
• Contribui para a sustentabilidade e rentabilidade do setor da pesca
• Disponibiliza a informação necessária para uma compra consciente
OBJETIVOS

A etiqueta CCL é disponibilizada aos aderentes (a adesão é voluntária)
ao projeto, nomeadamente grandes superfícies, retalhistas de mercados municipais, peixarias e restaurantes.
Desta forma, disponibiliza-se ao consumidor final a informação necessária para uma compra consciente e responsável. No total o CCL conta
com cerca de 500 aderentes e 1.000 pontos de venda.

A

IDENTIFICAR

B

DIFERENCIAR

VALORIZAR

Junto do consumidor final, o pescado transacionado através das lotas do continente
português.
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LOTA EM CASA
A Docapesca lançou, em dezembro de 2020, o site “A Lota em Casa”. O
site permite aos consumidores identificar os pontos de venda de pescado
fresco com origem nas lotas portuguesas, incluindo mercados municipais,
peixarias, grandes superfícies e circuitos curtos de comercialização de
pescado (cabazes). Ao disponibilizar a informação por região, os consumidores conseguem mais facilmente identificar os pontos de venda mais
próximos das suas casas.
É igualmente disponibilizada informação sobre as principais espécies de
pescado nacional e um conjunto de receitas.
Este lançamento surge no seguimento da campanha de reforço do CCL e
da identificação de possíveis medidas Simplex, realizado pela Docapesca.
Este projeto é cofinanciado pelo MAR 2020. Com o lançamento no dia
4/12/2020, o site teve 8.220 acessos e 29 referências nos órgãos de
comunicação social.
Pretende-se que o site seja evolutivo, passando da fase atual de diretório
de informação, para uma plataforma de comércio online, entre comerciantes aderentes e o consumidor final. Esta 2.ª fase será desenvolvida
até final de 2021, permitindo, deste modo, alargar o mercado potencial de
comerciantes, facilitando também o acesso do consumidor ao pescado das
lotas portuguesas, com vista à valorização do produto ao longo da cadeia.

LOTAEMCASA.PT
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• Campanha do Carapau.

Sabia que?...
Existem várias artes de pesca. As principais usadas em
Portugal são:

ou lastros, para conseguir a flutuabilidade ou
afundamento da arte.
Pesca com armadilhas

Pesca com rede
Cerco - Rede longa e alta largada de uma embarcação e manobrada de forma a envolver o cardume e
a fechar-se sob a forma de bolsa.
Arrasto: Redes rebocadas por uma ou duas
embarcações e constituídas por um corpo cónico,
prolongado anteriormente por “asas”, terminando
num saco onde os peixes ficam retidos.

Estruturas de formas diversas, em que as presas são
atraídas por isco para o seu interior ou simplesmente porque vão à procura de abrigo.
As armadilhas de gaiola (covos) são armações em
metal cobertas por uma rede e armadilhas de abrigo
(alcatruzes) são potes de barro ou de plástico, usados
para a captura de polvos.

Redes de emalhar: Redes colocadas na posição
vertical, através de flutuadores e lastros, em zonas
onde passam cardumes. Os peixes ficam presos
(emalhados) nas redes devido ao seu movimento.

A Docapesca apoia os cabazes de pescado, projetos
de associações de pescadores locais, que comercializam pescado capturado de forma sustentável,
com respeito pelos stocks piscícolas e demais regras
aplicáveis. Destacam-se dois projetos:

Cabaz do Peixe, da Associação de Armadores de Pesca

Pesca à linha
© FotograFia: CHaNWit WaNSEt

CABAZES DE PESCADO FRESCO:
elevada qualidade, excelente relação
qualidade/preço

Palangre (Anzol): Linha principal forte e comprida
(madre) de onde pendem linhas secundárias a
intervalos regulares que terminam num anzol com
isco. Consoante o palangre seja de superfície ou de
fundo, são utilizados respetivamente flutuadores

queta nos pontos de venda e sensibilizar o consumidor
para o consumo de produtos locais e de proximidade.

O projeto CCL – Comprovativo de Compra em Lota,

Neste contexto, foi lançado o site “A Lota em Casa”.

criado em 2012, é o “chapéu” de várias iniciativas desenvolvidas pela empresa na última década no âmbito

Circuitos de proximidade (cabazes de pescado)

da valorização do pescado transacionado em lota.
A Docapesca tem apoiado uma rede nacional de circuiEm 2020, a Docapesca efetuou o relançamento do pro-

tos comerciais curtos (cabazes de pescado), que tem

jeto CCL com o objetivo de reforçar a presença da eti-

como objetivo a redução do número de intermediários,
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quem consome. Contribui-se, deste modo, para a valorização do pescado e para a promoção da identidade
das comunidades piscatórias locais.
Para além do apoio a iniciativas já implementadas neste

Artesanal do Centro e Sul, com o apoio da Câmara
Municipal de Sesimbra, LPN - Liga para a Proteção
da Natureza e ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal;

âmbito, a Docapesca tem desenvolvido reuniões de

Cabaz Frescomar, da Associação de Armadores de

para expansão da rede nacional de circuitos curtos de

Pesca da Fuzeta, com o apoio do Município de Olhão
e da União de Freguesias Moncarapacho Fuzeta.

CCL – Comprovativo de Compra em Lota

criando relações de proximidade entre quem pesca e

A empresa divulga os cabazes de pescado através dos
seus canais de comunicação, do recém-criado site “A
Lota em Casa”, realiza ações de promoção e, se necessário, dá apoio à gestão. Fomenta, deste modo, a compra
direta a associações de pescadores locais, contribuindo
para a valorização da pequena pesca artesanal.
O cabaz é composto por pescado pronto a cozinhar
(escamado e eviscerado), com uma oferta de peixe
variado, fresco e da época. Contempla espécies de
pescado que já fazem parte do dia a dia dos consumidores, bem como outras espécies menos conhecidas.

apresentação do projeto, junto de organizações de
produtores, associações de pescadores e armadores,
sindicatos, câmaras municipais, juntas de freguesia,
comercialização de pescado e alargamento do modelo
a outras comunidades.
Campanhas de informação e sensibilização
No que diz respeito à promoção de espécies abundantes,
de alto valor nutricional e de baixo valor comercial, a
Docapesca realiza um conjunto de ações de comunicação
tais como nos pontos de venda / distribuição, em eventos
e junto dos consumidores finais

(Cap. 4.5). Entre as

iniciativas desenvolvidas, destacam-se a Campanha da
Cavala e a Campanha do Carapau, como as duas grandes
campanhas realizadas nos últimos anos pela empresa.
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CARAPAU É BOA ONDA
A Docapesca promoveu, em 2018 e 2019, a
Campanha “Carapau é Boa Onda”, cofinanciada pelo MAR 2020. O carapau trata-se
de uma espécie que faz parte da cultura
gastronómica portuguesa, com potencial
para o aumento das capturas/consumo e
do preço médio na primeira venda em lota.
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PESCADO TRANSACIONADO (2020)

ton

evolução entre o valor e quantidade
de pescado transacionado

preço médio (p.m.)

m€

MIL TONELADAS

€/Kg

pescado a uma alimentação saudável.
Têm sido ainda realizadas experiências
culinárias (ex. aulas de culinária, workshops,
degustações) com chefs de cozinha em
eventos vários (conferências, feiras, entre
outros).
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ANEXOS

90,8

p.m. Cavala
p.m. Carapau

Como parte da estratégia de comunicação
apostou-se nos três canais generalistas de
televisão (RTP, SIC e TVI), em publicidade
exterior (mupis), na imprensa e nas redes
sociais (Facebook e Instagram).
A campanha marca também presença em
escolas de norte a sul do país, reunindo cinco
atletas de desportos náuticos como rostos
da campanha – Fernando Pimenta (canoagem) Francisco Lufinha (kitesurf), Hugo Vau
(surf), Joana Pratas (vela) e Teresa Almeida
(bodyboard) –, associando o consumo de

OS NOSSOS MARES

DOCAPESCA, UM
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2020

194,7

MILHÕES DE EUROS
DE vOLUmE DE vENDAS

2,14 €/Kg
pREÇO mÉDIO
DO PESCADO

• Aula Hambúrguer de Cavala - Escola Pinhal do General (2017).

CAMPANHA DA CAVALA
A Docapesca desenvolveu a Campanha
da Cavala, com o objetivo de combater a
rejeição cultural a esta espécie e reforçar
a perceção positiva da mesma, enquanto
um alimento saudável, rico em ómega-3,
gastronomicamente versátil, sustentável
e económico.
A campanha realizou-se em articulação
com os municípios, as entidades do setor
e as Escolas de Hotelaria das regiões
abrangidas pelas atividades da Docapesca
e decorreu entre 2012 e 2017.

Pescado transacionado na primeira venda em lota
A campanha focou-se
sobretudo na experimentação e educação do consumidor sobre
as formas de confeção da cavala, através
da realização de aulas de culinária e
showcookings em mercados municipais,
grandes superfícies, festivais gastronómicos e eventos institucionais.
Procurou-se também introduzir esta
espécie na indústria de transformação,
através do concurso Fish Gourmet que
premiou o melhor hambúrguer de Cavala.

resiliência do setor, com um valor total do pescado
transacionado na primeira venda de apenas menos

O conjunto de iniciativas realizado pela Docapesca tem

8,3% do que em 2019, ano no qual foi atingido o valor

contribuído para a valorização do pescado transacio-

máximo desde que existem registos.

nado em lota: existe uma tendência de crescimento do
valor global das vendas em lota e dos preços médios

Em relação à quantidade de pescado transacionado na

das duas espécies-alvo das campanhas da cavala e do

primeira venda, verificou-se em 2020 uma redução mais

carapau, que contribuíram para o aumento da popu-

expressiva do que no valor. A quantidade registada foi de

laridade destas espécies junto do consumidor e do

90,8 mil toneladas, quando em 2019 essa quantidade

rendimento dos pescadores.

tinha sido de 112,6 mil toneladas.

Face aos desafios colocados pela pandemia

(Cap.

1.4), os dados do ano de 2020 vêm confirmar a elevada
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A diferença da evolução entre o valor e a quantidade
de pescado transacionado permitiu um aumento do

0,38 €/Kg
pREÇO mÉDIO
DA CAVALA

1,14 €/Kg
pREÇO mÉDIO
DO CARAPAU
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RANKING DAS ESPÉCIES MAIS
VENDIDAS EM 2020

© FotograFia: ENgiN aKYUrt

NOME DA
ESPÉCIE

PESO
TRANSACIONADO (kg)

VOLUME DE VENDAS
(euros)

Cavala

21.560.544

8.199.838

0,38

Carapau

14.674.844

16.702.158

1,14

Sardinha

14.503.217

22.045.711

1,52

Biqueirão

5.474.865

9.186.048

1,68

Polvo-vulgar

3.778.110

23.355.537

6,18

Carapau-negrão

2.487.166

1.307.222

0,53

mais elevado desde que existem registos. O ranking

Peixe-espada-preto

2.369.475

8.350.400

3,52

durante o período de relato.

Berbigão-vulgar

2.351.588

2.792.824

1,19

Pescada-branca

1.901.654

5.612.787

2,95

Desenvolvimento da plataforma de comércio onli-

0,84

Estabelecer novos canais de comunicação, mais

Verdinho

PREÇO MÉDIO EM
LOTA (euros/kg)

Nas ações de valorização
do pescado contamos com
a parceria e envolvimento
de autarquias locais,
organizações de produtores
e associações do setor,
bem como entidades e
organismos públicos, de
investigação e ensino.

preço médio de venda em lota na ordem dos 13,7%,
quando comparado com 2019. Esse preço médio de
venda em lota ascendeu, em 2020, aos 2,14 €/kg, o
das espécies mais vendidas manteve-se idêntico

PRÓXIMOS PASSOS
Continuidade às campanhas existentes de valorização do pescado.
ne, no âmbito do projeto “A Lota em Casa” (2021).

1.789.044

1.495.175

capilares, junto ao pescador, de modo a aumentar
a rentabilidade das idas ao mar.
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FATORES DE ATRATIVIDADE
da primeira venda em lota

ODS
DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Promoção de ações e estratégias que promovam a atratividade da primeira venda em lota e
possam servir de elemento dissuasor da venda
ilegal de pescado, em estreita articulação com
as autoridades competentes.

traNSParÊNCia, FiaBiLiDaDE E
raPiDEZ Na traNSaÇÃo EFEtUaDa
Do ProDUto

EStaBELECiMENtoS MoDErNoS

SEgUraNÇa aLiMENtar
E CErtiFiCaÇÃo DaS LotaS

PagaMENtoS DE MarÉS,
CoNtriBUiÇÕES Para a
SEgUraNÇa SoCiaL

aPoSta Na iNoVaÇÃo

aÇÕES DE VaLoriZaÇÃo Do
PESCaDo No ÂMBito Do CCL

ATRATIVIDADE DA
PRIMEIRA VENDA EM LOTA

DiÁLogo aBErto CoM
oS arMaDorES E SEUS
rEPrESENtaNtES

© FotograFia: KiNDEL MEDia

ARTICULAÇÃO COM OUTROS TÓPICOS
Pautamos a nossa atuação por uma prestação de serviços de
excelência e por um diálogo aberto, como forma de aumentar a
atratividade da primeira venda em lota e dissuadir a venda ilegal.
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• Apoio à comunidade
• Ética, transparência e credibilidade
• Inovação, investigação e desenvolvimento
• Manutenção e modernização dos estabelecimentos
• Maximização do valor do pescado
• Segurança alimentar e certificações
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A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

valorização (espécie, frescura, tamanho, entre outros);

A Docapesca tem como uma das principais atribuições

Pagamentos de marés (valor pela venda do pescado

a prestação do serviço público da primeira venda de

em lota), apostando num prazo médio de pagamento

pescado fresco em lota, pelo que o presente tema se

curto, e na efetivação dos respetivos descontos,

assume como de elevada importância.

nomeadamente para a segurança social

(Cap. 5.3).

A empresa tem apostado numa prestação de serviços

Desta forma, os armadores são aliciados a efetuar a

de excelência e no estabelecimento de um diálogo

venda de pescado nas instalações da Docapesca, em

aberto junto aos armadores e seus representantes,

detrimento de uma venda ilegal.

acreditando-se que estes são importantes fatores para
dissuadir a venda ilegal.

Neste âmbito, destaque-se ainda a aposta na inovação
e o desenvolvimento e implementação de um software

A preocupação em tornar a primeira venda de pescado

de primeira venda de pescado nas lotas

em lota atrativa é espelhada nos eixos estratégicos

bem como as iniciativas desenvolvidas pela Docapesca

definidos pela Docapesca, nomeadamente:

no âmbito da promoção do CCL e das espécies de
pescado nacional

“Desenvolvimento sustentável e inovação” – através
das iniciativas de valorização do pescado;

SISTEMA DE LEILÃO ONLINE • PESCADO DO MAR

em elevados padrões de qualidade e segurança das
suas infraestruturas;
“Desempenho organizacional” – através do investimento no seu capital humano.
A venda de pescado em lota, proporcionada pela empresa, garante um conjunto de condições e benefícios,
tais como:
Transparência, fiabilidade e rapidez na transação efetuada do produto, dado que a mesma é realizada através de leilão com recurso a um programa eletrónico;
O cumprimento dos requisitos aplicáveis em matéria de
segurança alimentar e a aposta na certificação das lotas

(Cap. 4.3).

A implementação destes projetos contribui para uma

“Modernização, Qualidade e Segurança” – ao nível da
modernização dos estabelecimentos e investimento

(Cap. 4.6),

maior fiabilidade e valorização do pescado transacioImplementado em 2009 na lota de Peniche, o leilão online
consiste num sistema de venda de pescado via Internet,
constituindo à data da sua implantação um novo canal
alternativo à tradicional compra presencial em lota.

em várias lotas e compra em duas lotas em simultâneo
Oferta mais alargada de pescado;

Atualmente permite a participação direta no leilão de pescado em cinco das principais lotas de Portugal Continental –
Matosinhos, Figueira da Foz, Peniche, Sesimbra e Rio Arade.

Ao nível da produção destaca-se ainda:

Redução dos custos do processo de compra.

O aumento da procura de pescado através de um acesso
facilitado a operadores nacionais nas áreas da restauração, hotelaria e grandes superfícies, entre outros;

O sistema de leilão online oferece várias vantagens ao
comprador:

Abertura ao mercado internacional.

A possibilidade de comprar pescado a partir de qualquer local com acesso à Internet, em tempo real;
Visualização do pescado em venda, através de um
sistema de câmaras de vídeo instaladas na lota;
Painel de venda online igual ao instalado nas lotas;
Análise do mercado, visualizando o leilão de pescado

Em 2020 e devido à pandemia, o leilão online revestiu-se
de particular importância. De modo a evitar atendimentos
presenciais e a promover o teletrabalho, foi dada a
possibilidade de acesso gratuito ao sistema de leilão online,
mantendo-se em vigor.

(Cap. 6.2), assim como a sua correta classificação e
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nado em lota, verificando-se o crescimento do valor
global das vendas e dos preços médios de algumas
espécies

(Cap. 4.3).

Por forma a garantir a qualidade do pescado e a
prevenção da fuga à lota, a Docapesca tem vindo
igualmente a estreitar a relação com as Unidades de
Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana,
a Direção-Geral da Marinha, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e a Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica.

PRÓXIMOS PASSOS
Realização de campanhas direcionadas aos armadores, dando destaque às vantagens da primeira
venda de pescado.
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ODS
DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Desenvolvimento de uma estratégia
de comunicação e educação para o
consumo sustentável e promoção
da saúde, considerando os aspetos
de qualidade nutricional do pescado.

© FotograFia: BErt CHriStiaENS

COMUNICAÇÃO
E SENSIBILIZAÇÃO
DO CONSUMIDOR
Desenvolvemos ações de sensibilização e informação junto aos
consumidores, contribuindo para um maior conhecimento e
valorização do pescado nacional e dos recursos marinhos, potenciando
uma escolha mais informada e consciente por parte dos mesmos.

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

desenvolve um conjunto diversificado de ações

ou de produção aquícola nacional, contribuindo, deste

A melhoria da informação e sensibilização junto dos

enquadradas no eixo estratégico “Desenvolvimento

modo, para:

consumidores finais é fundamental, para que estes

sustentável e inovação”.

possam tomar escolhas mais informadas e conscientes,

Uma maior consciência ambiental na compra e con-

contribuindo para a sustentabilidade dos recursos

As ações desenvolvidas visam estabelecer uma

sumo do pescado, salientando aspetos de segurança

marinhos e para a valorização do pescado nacional.

aproximação ao consumidor final, divulgar a imagem

alimentar, de rastreabilidade e de sustentabilidade dos

Neste âmbito, a Direção de Inovação e Marketing,

do pescado das lotas portuguesas, em associação ao

recursos;

CCL - Comprovativo de Compra em Lota

Um aumento do rendimento da frota de pesca portu-

(Cap. 4.3),
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ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS

• Lixo marinho
• Maximização do valor do pescado
• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos
• Segurança alimentar e certificações

42

VISÃO GERAL

QUEM SOMOS
E O QUE FAZEMOS

DOCAPESCA, UM
NEGÓCIO RESPONSÁVEL

Atuação no âmbito
da comunicação
e sensibilização
do consumidor

OS NOSSOS MARES

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

AS NOSSAS OPERAÇÕES

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

ANEXOS

Nas sessões que promovemos,
abordamos o circuito do
pescado e sensibilizamos as
comunidades escolares para a
sustentabilidade dos recursos
marinhos.

ESTABELECIMENTO
DE PARCERIAS

guesa, através da valorização do pescado, bem como ao

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
ESPECÍFICAS DE COMUNICAÇÃO

longo de toda a fileira;

(ex.: Cavala, Carapau, cabazes de pescado)

Hábitos de alimentação mais saudáveis em particular

PROMOÇÃO DA LITERACIA DOS OCEANOS

junto das camadas mais jovens;
Melhorar o conhecimento de crianças e jovens sobre a
pesca, o pescado e o mar.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E
DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS
(ex.: degustações, showcookings,
aulas de culinária)

Para a realização das ações de promoção do pescado, a
• Ação de showcooking na Semana do Choco de Setúbal, com o Chef Luís Machado (outubro 2020).

Docapesca tem apostado no estabelecimento de parcerias – ex. autarquias locais, produtores e associações
do setor, escolas de hotelaria e turismo, entre outros.
No âmbito do projeto CCL têm vindo a ser realizadas

PROMOÇÃO DA LITERACIA
DOS OCEANOS

diversas campanhas de comunicação e sensibilização,

(ex.: apresentações, palestras
e visitas de estudo)

junto do consumidor final, destacando-se como as mais
significativas, as campanhas de promoção da cavala e
carapau, juntamente com o lançamento da plataforma
eletrónica “A Lota em Casa”

(Cap. 4.3). Apoia ainda a

divulgação de projetos de circuitos curtos de comercialização de pescado

COMUNICAÇÃO

através das redes sociais, internet, media
e publicidade exterior

(Cap. 4.3).

Marca presença regular em diversos eventos ligados
ao mar (ex. congressos, competições desportivas,
feiras gastronómicas e outras). Realiza degustações,
showcookings, aulas de culinárias e diversas iniciativas
que visam a promoção de pescado fresco nacional

PLATAFORMA ELETRÓNICA
“a Lota EM CaSa”

• Atleta Teresa Almeida (bodyboard) no Externato de São Miguel em Ovar (fevereiro 2020), uma Escola Azul.

vendido em lota.
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A Docapesca desenvolve ações regulares em escolas
que visam a sensibilização da comunidade educativa.
Entre estas, participa no programa educativo
“Escola Azul”, do Ministério do Mar e desenvolvido pela
Direção-Geral de Política do Mar. Este programa tem
como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e
participativas, que contribuam para a sustentabilidade
do Oceano.
As sessões promovidas pela Docapesca abordam o
circuito do pescado e sensibilizam as comunidades escolares para a sustentabilidade dos recursos marinhos.
Desde 2017, foi realizado um total de 82 ações em
escolas. Apesar da pandemia, em 2020 deu-se continuidade a estas ações, de uma forma adaptada, tanto
presencialmente como através de palestras online.
Em 2020 foram ainda iniciados os trabalhos para o
desenvolvimento de formações sobre Literacia do
Oceano dirigidas a professores de todos os ciclos de
ensino, em dois módulos, sobre as temáticas do consumo sustentável de pescado e lixo marinho.
Em 2020, foi celebrado um protocolo com a Direção-Geral da Educação, com vista ao desenvolvimento do
programa “Docapesca Ocean Sessions” em parceria
com o Desporto Escolar, durante o ano de 2021.
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A Docapesca realiza também ações junto ao público

REDES SOCIAIS E INTERNET
como forma de chegar
aos consumidores finais

escolar, como apresentações, palestras e acompanhamento de visitas de estudo a lotas. Entre os projetos
de literacia dos oceanos, destacam-se as ações em
escolas desenvolvidas no contexto do programa
“Escola Azul”, visando alunos e professores. No âmbito

A Docapesca tem apostado fortemente na utilização
das redes sociais e Internet (inicialmente no Facebook e depois alargado a outras redes sociais) para
disseminação de informação junto aos consumidores
finais e com recurso a posters e vídeos, assim como
ao site “A Lota em Casa” e a bloggers.

da Campanha “Carapau é Boa Onda”, dá-se destaque à
importância do pescado na alimentação dos desportistas, contando com a participação de cinco campeões
de modalidades náuticas

Foi definido um plano de publicações semanal,
composto por três publicações com informação
sobre as principais espécies, receitas em vídeo
(vídeos de 1 minuto na página da Docapesca e
diretos semanais em publicação cruzada na página
do chef Luis Machado) e dicas nutricionais. Estas
publicações tiveram, em 2020, um alcance de mais
2,3 milhões de pessoas, 70.811 interações e os
vídeos tiveram aprox. 343 mil visualizações.

DICA DA SEMANA

DICA DA SEMANA

INSTAGRAM
DOCAPESCA

(Cap. 4.3).

Desenvolvemos iniciativas que
visam aumentar a consciência
da sociedade em geral sobre as
questões de sustentabilidade, a
inovação e a qualidade do setor
da pesca e dos produtos da
pesca em Portugal.

" PEIXE
DE

FERRO "

Paralelamente são realizadas campanhas televisivas,
na rádio, publicidade exterior (mupis, multibanco e
transportes públicos) e em meios de comunicação

RECEITA

DA SEMANA
Kcal

Os vídeos associam a necessidade de se ficar em casa, com a importância de manter
uma alimentação saudável e de apoiar as
empresas nacionais.

É, ainda, sugerido que os consumidores
procurem pela etiqueta CCL, uma vez que
esta identifica o pescado fresco de origem
nacional (Cap. 4.3).

de comunicação.

ALTO TEOR

PROTEÍNA

PRÓXIMOS PASSOS

FONTE

POTÁSSIO
FÓSFORO

É feito um apelo à preferência pelo consumo do pescado nacional, reforçando a
existência de um conjunto de profissionais
dedicados, que levam o pescado às mesas
de todos os portugueses, apesar das dificuldades vividas no período de pandemia.

nas redes sociais e Internet, como canais preferenciais

Lophius piscatorius

VALOR
ENERGÉTICO
p/100 g

No âmbito da resposta à pandemia,
a Docapesca produziu três vídeos
promocionais em parceria com chefs de
cozinha, atletas nacionais, de desportos
relacionados com o mar, e o surfista
Garrett McNamara.

social locais. De relevar a forte aposta da Docapesca

TAMBORIL-BRANCO

73

#FIQUEEMCASA E #PREFIRAPESCADOPORTUGUÊS

FONTE

ÓMEGA-3

TAMBORIL-BRANCO
EM CAMADA DE ESPINAFRES

• Exemplos de publicações
semanais nas redes sociais –
“Dica da semana”, “Receita da
semana”, “Aqui há peixe das
lotas portuguesas”.

Em 2020, em resposta à situação pandémica e à
necessidade de se promover o consumo do pescado
nacional, foram desenvolvidos três vídeos promocionais, divulgados nas redes sociais.
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Incremento da literacia dos oceanos em parceria com o Desporto Escolar, através
da realização do programa “Docapesca Ocean Sessions” (2021).
Aumento da rastreabilidade do pescado, do barco ao prato, através da digitalização da etiqueta CCL.
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• Atratividade da primeira
venda em lota
• Lixo marinho
• Maximização do valor do
pescado
• Preservação dos recursos e
ecossistemas marinhos

Apostamos no trabalho colaborativo, de apoio à criação de
conhecimento e desenvolvimento de soluções inovadoras, a par com a
modernização dos nossos próprios processos, por forma a gerar valor
em toda a cadeia de valor do pescado e potenciar a economia do mar.

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO
A Docapesca opera num setor tradicional, cuja melhoria
do desempenho, juntamente com a proteção dos recursos e ecossistemas marinhos, passam pela capacidade de
se reinventar e pelo desenvolvimento / modernização de
processos e implementação de novas tecnologias.

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

O investimento em processos de inovação, investigação e

• Reforço do investimento na
digitalização de processos e no
desenvolvimento de soluções
tecnológicas de faturação,
controlo e rastreabilidade,
entre outras. Articulação com
parceiros para a produção de
conhecimento científico para o
desenvolvimento do setor das
pescas e da economia do mar.

desenvolvimento é essencial para promover a economia
do mar e para alavancar o seu potencial de crescimento,
tornando-a mais competitiva, atrativa e sustentável.
A importância deste tema vem, desde logo, espelhado na
Visão da Docapesca

(Cap. 2.1) e está centrada em dois

eixos estratégicos:

© FotograFia: SEBaStiaN VoortMaN

Desenvolvimento sustentável e inovação, visando a
valorização do pescado e promoção da sustentabilidade ambiental;
Modernização, qualidade e segurança, nomeadamente
através da promoção da desmaterialização de procedimentos e ganhos de eficiência.
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Sabia que?...
A economia do mar engloba áreas muito diversificadas,
que incluem, para além da pesca e aquacultura, a indústria de transformação de pescado, os portos, a náutica
de recreio, o transporte de mercadorias, a construção
naval, o turismo, a energia, entre outros.

Desenvolvimento sustentável e inovação
A Docapesca aposta no desenvolvimento de iniciativas
inovadoras no âmbito dos seus programas “bandeira”,

SMART OCEAN:

Criar UM Mar DE NoVaS iDEiaS, NoVaS SoLUÇÕES
E NoVaS oPortUNiDaDES

nomeadamente:
Do CCL, como por exemplo o lançamento e evolução
prevista para a plataforma eletrónica “A Lota em Casa”
(Cap. 4.3);
“A Pesca por um Mar sem Lixo”, estando previsto o
desenvolvimento de uma aplicação móvel e a aposta
em soluções que promovam a economia circular
(Cap. 4.2).
Paralelamente participa em projetos científicos no
âmbito da preservação dos recursos e ecossistemas
marinhos

(Cap. 4.1), valorização do pescado e do

setor. Um marco importante neste âmbito é a sua participação na Smart Ocean, infraestrutura tecnológica

Em 2019 foi constituída a Smart Ocean - Associação para a Promoção e Desenvolvimento, promovida pelo Instituto Politécnico de Leiria (IPL), em parceria com a
Câmara de Peniche, a Docapesca e o Biocant.
Esta associação, sem fins lucrativos, tem por objetivo a gestão e a exploração do
Parque da Ciência e Tecnologia do Mar, em Peniche, visando estimular a incubação de empresas no âmbito da aquacultura, biotecnologia, inovação alimentar,
turismo costeiro e tecnologias de informação.

VALORMAR:

VaLoriZaÇÃo iNtEgraL DoS rECUrSoS MariNHoS
A Docapesca participa no projeto ValorMar - Valorização integral dos recursos marinhos:
potencial, inovação tecnológica e novas aplicações, que visa desenvolver soluções tecnológicas
inovadoras que potenciem a valorização e o uso eficiente dos recursos marinhos através
da integração das cadeias de valor, numa lógica de economia circular, articulando: aquacultura, indústria alimentar, biomédica, farmacêutica e cosmética.
O projeto ValorMar propõe soluções inovadoras para a criação de novos produtos
alimentares saudáveis, recorrendo a tecnologias sustentáveis e eficientes.
A Docapesca participa em duas iniciativas:

A Smart Ocean surge como resposta à necessidade de se trabalhar colaborativamente para um futuro em que se beneficie cada vez mais os oceanos, ao mesmo
tempo em que se contribui para a sua sustentabilidade.

Novos produtos de mar, tecnologias e processos para a indústria e mercado (PPS1)
– ao nível dos estudos preliminares e definição das matérias-primas a utilizar no
âmbito do projeto.

O parque tecnológico representa um investimento superior a 3,5 milhões de
euros, financiado através de fundos comunitários do programa MAR 2020 e de
fundos próprios da associação. A Docapesca foi convidada a participar como
associada fundadora, tendo subscrito 58 das 215 unidades de participação, num
valor total de 145 mil euros, correspondentes a 27% do capital da associação.

Integração da cadeia de valor do pescado (PPS4) – a Docapesca interveio na atividade de mapeamento da cadeia de valor do pescado.
O projeto, financiado no âmbito dos Programas Mobilizadores do Portugal 2020
(SI&IDT), teve início em outubro de 2017, contando com a participação de 18 empresas
e 13 entidades do sistema de I&D.

economia do mar.
As atribuições neste âmbito estão centradas na Direção
de Inovação e Marketing.
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de acolhimento empresarial em Peniche, focada na
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ao nível dos processos internos da empresa, foram
iniciados, no final do período de relato, os seguintes

Investimos na
desmaterialização e maior
eficiência dos processos,
encurtando prazos de resposta
relativos aos processos,
evitando deslocações dos
utentes, aumentando a
rastreabilidade e otimizando
a gestão do capital humano.

levantamentos:
No âmbito da primeira venda de pescado – consiste
na identificação dos processos associados à venda
de pescado, desde o desembarque ao leilão, culminando com a identificação de um possível design
de solução para o desenvolvimento da aplicação
informática a criar.
Dos processos de negócio na área dominal – com o
objetivo de criar um procedimento padrão para todo
o país, visando a harmonização dos processos. Esta
medida irá reduzir os tempos de resposta aos pedidos
de licenciamento, uma maior transparência e rigor

Desmaterialização de procedimentos

no tratamento com os requerentes. Será criado um
portal de comunicação para pedidos de licenciamento

A aposta na digitalização e desmaterialização de pro-

em 2021.

cedimentos tem vindo a assumir-se como fundamental

PRÓXIMOS PASSOS

no âmbito da modernização dos processos internos da

Implementação do sistema de QR Code nas faturas

Docapesca e da sua prestação de serviços. É à Direção

emitidas pela empresa (em 2021).

de Sistemas de Informação que compete os trabalhos

Sistema de leilão a bordo (até final de 2021).

neste âmbito.

Investimento na melhoria de cópia e impressão
Os trabalhos neste âmbito passam pela criação de um

com a implementação de um projeto piloto de

sistema que, para além de centralizar e facilitar o aces-

sistema centralizado e criação de fluxogramas

so aos serviços da empresa, permitirá encurtar prazos

permitindo a utilização universal do software de
gestão documental (2021).

de resposta relativos aos processos, evitar deslocações

Manter o acompanhamento dos Projetos de

dos utentes, aumentar a rastreabilidade dos processos

Valorização Integral dos Recursos Biológicos Ma-

e otimizar a gestão do seu capital humano.

rinhos: Potencial, Inovação Tecnológica e Novas
No que concerne à primeira venda de pescado, a Do-

Aplicações, desenvolvidos pelo Fórum Oceano,

capesca encontra-se a desenvolver um novo software

com a participação da Docapesca como parceiro e
co-promotor (2021).

para o leilão de venda, para efeitos de otimização de
processos e substituição do atual

Implementação do novo sistema de primeira ven-

(Cap.4.4).

da de pescado (até 2022).
No sentido de levar a cabo a modernização necessária

© FotograFia: PoK riE
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49
5.1.

Gestão do talento

Uma relação de proximidade, confiança
e sentido de compromisso

55
5.2.

Segurança no trabalho,
saúde e bem-estar dos
trabalhadores

59
5.3.

Apoio à comunidade
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Apresenta um capital humano estável, com uma
antiguidade média de 15 anos. Grande parte das saídas
devem-se a reformas por velhice (78% dos casos). As
novas admissões têm ocorrido para fazer face a estes
casos, rescisões de contratos por iniciativa própria ou
de contratos a termo certo, e colmatar um acréscimo
excecional da atividade da empresa.
Com o intuito de manter a sustentabilidade da empresa
e a extinção da precariedade laboral, a Docapesca, no
cômputo geral e desde 2018, tem deixado de recorrer a
prestações de serviços e trabalho temporário, destinados a substituir ausências de trabalhadores originadas
por baixas médicas, férias e saídas naturais, privilegiando a contratação de trabalhadores a termo certo, pelo
período máximo determinado pela legislação em vigor.
A definição de requisitos para os atuais recrutamentos,

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Atração e retenção de trabalhadores, desenvolvimento de
competências e progressão na
carreira. Inclui, entre outros,
práticas de formação, diversidade
e inclusão, envolvimento dos
trabalhadores e promoção da
identidade corporativa.

que estabelecem como habilitações mínimas preferenciais o 12.º ano de escolaridade, e a saída de trabalhadores menos qualificados por motivos de reforma,
têm contribuído para a tendência de aumento das
habilitações académicas dos trabalhadores. No final
de 2020, apenas 8% dos trabalhadores apresentavam
habilitações iguais ou inferiores ao 1.º ciclo. A percentagem de trabalhadores com o ensino secundário e
superior cresceu 34% face ao ano de 2017.

GESTÃO DO TALENTO
No centro das nossas atividades e da maneira
como atuamos, estão as nossas pessoas,
essenciais à prossecução da missão, visão
e estratégia da Docapesca.

A Docapesca está abrangida pelas orientações do Gover-

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

com as Leis dos Orçamentos de Estado, o que tem imPráticas contratuais e progressão na carreira

• Segurança no trabalho,
saúde e bem-estar dos
trabalhadores
• Ética, transparência
e credibilidade
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no para o Setor Empresarial do Estado (SEE), de acordo
posto restrições ao nível das contratações e progressões
de carreira nos últimos anos. Deste modo, das avaliações

A Docapesca conta com um total de 500 trabalhadores,

de desempenho realizadas, nos anos de 2017 e 2018,

distribuídos de Norte a Sul, no litoral de Portugal

não houve numa valorização remuneratória associada.

Continental, 94% dos quais com contrato sem termo, e

Em 2019, a Docapesca iniciou a implementação de uma

apresentando uma média de idades de 44 anos.

nova metodologia de avaliação de desempenho.
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do Eixo 3 – Desempenho Organizacional, o objetivo

REVISÃO DO ACORDO DE EMPRESA

estratégico de “garantir a adequação das competências
dos seus trabalhadores, para fazer face aos novos

Em 2018 foram introduzidas alterações ao Acordo de
Empresa, cuja versão anterior datava de 2009.

desafios”.

© FotograFia: MiKaEL BLoMKViSt

As alterações foram acordadas entre o Conselho de
Administração da Docapesca, a Federação dos Sindicatos do Sector das Pescas, afeta à Confederação Geral
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional
(CGTP–IN) e com o Sindepescas - Sindicato Democrático
das Pescas, afeto à União Geral de Trabalhadores (UGT).
Permitiram aumentos para todos os trabalhadores,
em especial para os que detinham remunerações mais
baixas, nivelando os dois últimos escalões das carreiras
de operadores de exploração, operadores de venda,
operadores de manutenção e operadores de serviços
de apoio.

Apostamos na
formação profissional
para promover
práticas de trabalho
mais eficazes e
eficientes, capacitar
e motivar os nossos
trabalhadores.

NOVA MODALIDADE
DE AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO
Em 2019, a Docapesca iniciou o desenvolvimento de
uma nova modalidade de avaliação de desempenho.
Este novo modelo, baseado em objetivos mensuráveis, visa reduzir a subjetividade da avaliação e
promover a possibilidade de cada colaborador desenvolver um percurso evolutivo, no âmbito da carreira
profissional, dentro da empresa.
Baseia-se na avaliação contínua, realizada em quatro
momentos ao longo do ano (um por cada trimestre),
sendo a avaliação final o cômputo destes quatro
momentos.

© FotograFia: MEgaNE DELHaiE

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

Para apoio na implementação do novo sistema de
avaliação, a Docapesca conta com uma equipa externa especializada, estando em desenvolvimento uma
plataforma informática de apoio.
Em 2020 foi iniciado o projeto piloto, prevendo-se
a utilização da plataforma informática a partir do 2º
semestre de 2021.
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Está definido um procedimento de gestão de formação. Anualmente são elaborados planos de formação,
com base no levantamento de necessidades realizado
junto a todas as Unidades Orgânicas e a sua subsequente análise.
São elaborados diagnósticos de formação com o
propósito de identificar as competências transversais
e específicas que podem ser desenvolvidas através das
ações de formação, para que seja possível tornar as
práticas de trabalho mais eficazes e eficientes.
A Docapesca tem apostado em particular nas áreas formativas da qualidade e segurança alimentar
segurança e saúde no trabalho

Não obstante as restrições referidas, foi possível rever

(Cap. 6.2),

(Cap. 5.2), informática,

manutenção e contratação pública

(Cap. 6.6).

o Acordo de Empresa e ajustar a remuneração dos
trabalhadores em 2018.

Em 2020, devido à pandemia, a Docapesca optou
por desenvolver um plano de formação semestral,

Formação

tendo procedido às necessárias adaptações logísticas
para garantir a segurança de todos os envolvidos.

A Docapesca reconhece a importância da formação

Nesse sentido, grande parte das ações ocorreu em

profissional, encarando-a como uma ferramenta estra-

regime e-learning ou no espaço da Lota – bancada dos

tégica de gestão, estruturante para o aperfeiçoamento

compradores, para assim serem cumpridas as regras de

das práticas laborais existentes e também como forma

distanciamento em vigor.

de capacitar e motivar os seus trabalhadores.
Para além das ações de formação profissional internas
Em função da elevada estabilidade contratual e ciente

e contempladas nos planos de formação, a Docapesca

dos novos desafios que se colocam ao capital humano

tem previsto, no seu Acordo de Empresa, o subsídio

da empresa, como o desenvolvimento tecnológico, o

de apoio ao estudo para todos os trabalhadores que

aumento das lotas certificadas no âmbito da segurança

frequentem com aproveitamento o ensino superior, em

alimentar, entre outros, a Docapesca definiu, no âmbito

área relevante para a empresa.
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DOS COLABORADORES

TRABALHADORES COM
CONTRATO SEm TERmO

DOCAPESCA, UM
NEGÓCIO RESPONSÁVEL

OS NOSSOS MARES

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

AS NOSSAS OPERAÇÕES

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

ANEXOS

Dados 2017~2020

NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES
POR DURAÇÃO DE CONTRATO E POR GÉNERO

2020

99,6%

15 %

26 %

5%
10 %
14 %
14 %

2018

44
ANOS

Sede

Norte

Matosinhos

Centro Norte

Centro

Centro Sul

0

15

ANOS
ANTIGUIDADE
mÉDIA

Algarve

TRABALHADORES

2017

MÉDIA
DE IDADES

17 %

500

2019

TRABALHADORES A
TEmpO INTEgRAL

100

200

Contrato sem termo • Homens

Contrato sem termo • mulheres

Contrato a termo certo • Homens

Contrato a termo certo • mulheres

300

400

500

2017

HABILITAÇÕES
ACADÉMICAS

2018
2019
2020

+ 34 %

DE TRABALHADORES COm
ENSINO SECUNDÁRIO
E SUPERIOR
(evolução de 2017 para 2020)

200
160
120
80
40
0
< 1º ciclo
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1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

Superior
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APOSTA NA MELHORIA DA GESTÃO DA FORMAÇÃO

Números em
destaque (2020)

A Docapesca tem apostado na revisão estratégica do processo formativo e na sua melhoria.

5.101

Possui um procedimento de gestão da
formação, que identifica o processo de
elaboração do Plano de Formação, a ação
dos avaliadores (por área formativa) e
interlocutores (por instalação) e todos os
formulários existentes para o efeito. Foram
implementados instrumentos de avaliação
de eficácia da formação.
A calendarização das ações de formação foi
melhorada, por forma a potenciar a eficácia
do processo e participação dos trabalhadores. Foi realizado um levantamento dos
períodos do ano, dias da semana e horários
preferenciais por local e a alocação de
trabalhadores de lotas próximas à mesma
ação de formação.
Os conteúdos programáticos têm vindo a ser
adaptados à realidade da empresa, apostando-se numa relação de maior proximidade
com os formadores – através da cedência
de documentação interna relevante para o
tema, realização de reuniões, entre outros.

Em resultado da adaptação da formação
profissional à realidade da empresa, regista-se uma melhoria na qualidade da formação
profissional ministrada, comprovada pelos
feedbacks positivos recebidos e pela análise
dos questionários aplicados.
Para apoio à gestão estratégica da área
formativa está a ser desenvolvida uma plataforma informática, que se espera concluir
em 2021.
Foi identificada a necessidade de se elaborar
um plano plurianual de formação, por um
período de dois anos, em vez dos atuais planos de base anual. Esta medida possibilitará
o desenvolvimento de ações de formação
continuadas (conseguindo diferenciar diferentes tipologias de formação, como inicial
e/ou contínua), com o mesmo fornecedor
de serviço, garantindo assim uma maior
estabilidade e contribuindo para uma melhor
qualidade da formação.
A Docapesca, definiu como objetivo a certificação do seu processo formativo, pela ISO
9001, até final de 2021.

OS NOSSOS MARES

DOCAPESCA, UM
NEGÓCIO RESPONSÁVEL

prevenção da
prática de assédio
no trabalho

proteção na
parentalidade
Conciliação da vida profissional
com a vida familiar e pessoal

a igualdade nos seus atos de gestão e em reduzir e

trabalhadores de sexo masculino, com as mulheres a

prevenir desequilíbrios neste âmbito.

representarem, em 2020, 23% da força de trabalho
da empresa. Tal deve-se a razões históricas associadas

O compromisso com a promoção da igualdade e não

ao setor, à estrutura operativa e à exigência física da

discriminação surge expresso no

grande maioria das funções executadas.

incorporar uma cultura de diversidade e inclusão num setor de atividade que é histórica, cultural e predominantemente representado por pessoas do género masculino.

3,63

transversais e positivas que permitam que esse direito seja uma realidade. Está

GRAU MÉDIO
DE SATISfAÇãO
DOS pARTICIpANTES
DA fORmAÇãO

comprometida em promover uma mudança na cultura da empresa, integrando

(escala de 1 a 4)

Reconhece explicitamente que a igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres é um direito elementar, pelo que devem ser implementadas políticas

Plano para a Igualdade

e Não Discriminação, assim como referido no
Conduta e na

A Docapesca tem assumido o compromisso de introduzir mudanças para promover e

Condições de
trabalho

DE EXECUÇãO DO
PLANO DE FORMAÇÃO

Diversidade e inclusão
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ANEXOS

DImENSÕES DO pLANO
DE IGUALDADE
E NÃO DISCRIMINAÇÃO

€

83,5%

PARTICIPAÇÕES Em
AÇÕES DE fORmAÇãO

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

formação inicial
e contínua

gASTOS DE FORMAÇÃO

796

AS NOSSAS OPERAÇÕES

Acesso ao emprego

HORAS DE fORmAÇãO

36.228

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

Código de

Carta de Princípios da Docapesca.

Acresce ainda a dificuldade de encontrar mulheres no
mercado de trabalho para o preenchimento de vagas

O Plano para a Igualdade e Não Discriminação identifica

para determinadas categorias profissionais, pelo que al-

um conjunto de medidas já implementadas e a imple-

gumas são ocupadas maioritária ou exclusivamente por

mentar na empresa, estruturadas em torno de seis

homens, como no caso dos operadores de exploração,

dimensões (esquema).

operadores venda e operadores técnicos e de manutenção. Apesar desta tendência, na Docapesca existe

No cômputo geral, a estrutura do quadro de pessoal

uma efetiva igualdade de tratamento entre homens e

da Docapesca é composta maioritariamente por

mulheres, relativamente ao critério de admissões.
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INDICADORES DE DIVERSIDADE DA DOCAPESCA

• Comemoração do Dia Internacional
da Mulher (março de 2020, Peniche).

Distribuição dos colaboradores por género

2020

2019

2018

2017

0

100
Homens

De maio de 2016 a setembro de 2020, o
Conselho de Administração da Docapesca
foi presidido por uma mulher, Dra. Teresa
Coelho, que exerce atualmente funções
como Secretária de Estado das Pescas.
De referir também que a representação
do género feminino em posições de
liderança atingiu 50% dos cargos
dirigentes de direção e 75% das chefias
de gabinete, totalizando 56% dos cargos
dirigentes de 1.ª e 2.ª linha. Este é um
valor de referência no setor de atividade
em que a empresa atua, predominante-

117

399

101

386

95

386

101

300

400

mulheres

Categoria

DOCAPESCA NO FEMININO

200

383

500

Rácio de remuneração
entre mulheres e homens
(M:H)

Categoria

Homens

Mulheres

Técnico Superior

55%

45%

Técnico Superior

Técnico

68%

33%

Técnico

0,93
0,79
0,90

0,95

Administrativo

32%

68%

Administrativo

mente representada por dirigentes do
género masculino.

Operador de Exploração

92%

8%

Operador de Exploração

Operador de Serviços de Apoio

75%

25%

Operador de Serviços de Apoio

0,96

Este aspeto foi realçado na comemoração
do Dia Internacional da Mulher, em março
de 2020, assinalado com uma visita à
obra de prolongamento do quebra-mar
interior do porto de Peniche. O Sr. Ministro do Mar, Dr. Ricardo Serrão Santos,
destacou o bom exemplo dado pela
Docapesca, presidido na altura por uma
mulher e onde três dos cinco diretores de
portos e lotas eram também mulheres.

Operador de Venda

93%

7%

Operador de Venda

0,94

Operador Técnico e de Manutenção

100%

0%

Operador Técnico e de Manutenção

• Nota: Dados de 2020

Números em destaque (2020)

383 117
HOMENS
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MULHERES

+ 16 %
DE MULHERES

(evolução de 2017 para 2020)

47%

DAS mULHERES COM
HABILITAÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR

56%

DE CARgOS DIRIgENTES DE
1.ª E 2.ª LINHA OCUPADOS
POR MULHERES
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trabalho
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(Cap.5.2). De referir que está em curso o

funções administrativas (68%), de técnicos (33%) e

desenvolvimento de uma intranet da empresa, cuja

técnicos superiores (45%).

conclusão se prevê para o ano de 2021, e que será uma
ferramenta essencial para a promoção de uma comuni-

No que diz respeito à Lei nº 62/2017, de 1 de agosto,

cação interna mais eficaz e eficiente.

a Docapesca tem vindo a implementar medidas para
cumprir a meta da quota mínima por género de 33,3%,

De referir igualmente, como fomento da identidade corpo-

estabelecida pelo regime da representação equilibrada

rativa e da marca, que a Docapesca tem desenvolvido vá-

entre mulheres e homens nos órgãos de administração

rios kits institucionais (ex. agendas anuais/cadernos, kits de

e de fiscalização das entidades do Setor Empresarial do

refeição, chapéus, garrafa de água de vidro, entre outros),

Estado. No primeiro trimestre do ano de 2021, a em-

presenteando os trabalhadores no âmbito dos convívios

presa conta com uma mulher como vogal do Conselho

de Natal, assim como os seus filhos (através da oferta de

de Administração

presentes adaptados às diferentes faixas etárias).

(Cap. 3.2), tendo, no entanto e nos

últimos quatro anos, este Conselho sido presidido por
Os benefícios incluídos no âmbito do Acordo de

uma mulher.

Empresa constituem per se também forte incentivo à
A Docapesca elabora trienalmente um

motivação dos trabalhadores

Relatório de

Remunerações por Género para monitorizar o processo de

(Cap. 5.2), contribuindo

para a atração e retenção de talento.

remunerações pagas a mulheres e homens face ao gé-

PRÓXIMOS PASSOS

nero, tendo como objetivo a prevenção de diferenças
injustificadas no âmbito de qualquer remuneração.

Conclusão da implementação do novo modelo de

A Docapesca assegura a atribuição de remuneração igual

Análise estratégica de indicadores de formação

avaliação de desempenho (2021).
com o objetivo de definir a política de formação a

a mulheres e homens assente numa política remunerató-

remunerações não podem ser comparáveis com as

Envolvimento dos trabalhadores e promoção da

ria transparente, não existindo qualquer diferença na sua

praticadas na Docapesca, dada a diferença das normas

identidade corporativa

atribuição. Para trabalho igual remuneração igual.

legislativas que as vincula.

As remunerações praticadas na Docapesca baseiam-se

No que diz respeito ao sistema de quotas de emprego

nicação interna são instrumentos fundamentais para a

no Acordo de Empresa, em vigor, e as eventuais

para pessoas com deficiência, definido pela Lei n.º

promoção de um diálogo aberto e estabelecimento de

Conclusão da implementação da plataforma infor-

diferenças salariais, que possam ser verificadas, entre

4/2019, de 31 de maio, a Docapesca contabiliza, em

uma relação de proximidade com os trabalhadores. São

mática de gestão da formação e sua utilização por

homens e mulheres, resultam essencialmente da

2020, um total de seis trabalhadores com incapacidade

meios privilegiados para a transmissão de valores e cul-

antiguidade dos trabalhadores na empresa.

superior a 60%. Encontra-se em fase de transição,

tura interna, para a mobilização do espírito de equipa e

conforme legalmente previsto, para assegurar o pleno

fomento da identidade corporativa.

seguir para os próximos anos (2021).
Adequação do percurso formativo à categoria pro-

Os mecanismos de envolvimento

(Cap. 3.4) e a comu-

fissional e às principais atividades desenvolvidas
por cada colaborador (2021).

todos os trabalhadores (2021).
Certificação do processo formativo pela ISO 9001
(2021).
Retoma do processo de avaliação interna do

Ao abrigo do Decreto-Lei N.º 16/2014, de 03 de feve-

cumprimento com as quotas definidas, contribuindo

reiro, foram celebrados vários Acordos de Cedência de

para o acesso das pessoas com deficiência ao mercado

A Docapesca disponibiliza vários canais de comuni-

ambiente organizacional da empresa, tendo o

Interesse Público entre a Docapesca e os trabalhadores

de trabalho e à oportunidade de desenvolver um

cação (ex. newsletters, redes sociais) e consulta aos

mesmo estado em processo de reformulação

do ex-IPTM, com vínculo à função pública, cujas

percurso profissional.

trabalhadores no âmbito da segurança e saúde do

durante o período de relato (2021).
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ODS
desempenho das suas atividades diárias, adotar comportamentos que visem salvaguardar a sua segurança
física e a de terceiros, bem como identificar situações
de melhoria, quer de processos de trabalho, quer da
segurança das infraestruturas.
Estão definidos neste âmbito como principais objetivos:
Reduzir e controlar os riscos através da prevenção de
incidentes, acidentes e doenças profissionais;
Proporcionar e assegurar aos trabalhadores as condições e equipamentos para o desenvolvimento seguro
das atividades profissionais;
Consultar e incentivar a participação dos trabalhadores
nas áreas da SST;

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Adoção de práticas e condições de trabalho que garantam e promovam a segurança dos trabalhadores, pescadores,
compradores, fornecedores e demais
utilizadores dos espaços da Docapesca,
assim como a saúde e o bem-estar dos
trabalhadores da empresa (benefícios e
conciliação vida profissional-pessoal).

SEGURANÇA NO TRABALHO,
SAÚDE E BEM-ESTAR
DOS TRABALHADORES

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

A melhoria das condições de segurança e a prevenção
de acidentes nos espaços geridos pela Docapesca,
juntamente com a promoção do bem-estar físico, mental
e social dos trabalhadores, são para nós uma prioridade.

de no Trabalho (SST). Nesta reconhece-se que a SST
é uma responsabilidade partilhada e comum a todos.
Todos os trabalhadores e utilizadores dos espaços,

constante dos procedimentos internos existentes e da
adequação ao quadro legal em vigor sobre esta matéria.
Para atingir os objetivos definidos, a Docapesca compromete-se a:
Gerir, supervisionar e conduzir as atividades relacionadas com a SST;
Estabelecer objetivos internos desafiadores e divulgar
publicamente o respetivo desempenho;

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS

Saúde e segurança no trabalho
A Docapesca possui uma Política de Segurança e Saú-

Procurar atingir a melhoria contínua através da revisão

Enfatizar a responsabilidade individual e a responsabilização da organização, a todos os níveis, nas questões
relacionadas com a SST;
Proporcionar formação e informação aos trabalha-

• Compras sustentáveis e
gestão de fornecedores
• Gestão do talento
• Manutenção e
modernização dos
estabelecimentos

sob a responsabilidade da Docapesca, devem, no
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dores sobre os riscos inerentes às atividades profissionais desenvolvidas, incentivando-os a cumprir as
normas de segurança;
Garantir que a gestão da SST efetuada pelos fornecedores de serviços externos está em conformidade
com a política;
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• reabilitação da Lota de Quarteira

Medir, avaliar e comunicar o cumprimento dos

manual de cargas, ritmo elevado de trabalho, monoto-

requisitos legais, bem como das normas e dos proce-

nias, repetibilidade de tarefas e posturas inadequadas

dimentos da SST;

de trabalho.

Avaliar e rever sistematicamente a eficácia da política
de SST.

Acidentes de trabalho

Com a definição destes pressupostos visa-se o desenvolvimento de cultura de segurança e saúde efetiva,
que mantenha a confiança dos trabalhadores, dos

N.º acidentes
de trabalho

clientes, dos fornecedores e do público em geral.

Horas
trabalhadas

Em 2018 foi criada a Área Matricial de Segurança e

Tx. frequência
de acidentes
de trabalho

Saúde no Trabalho, havendo assim um reconhecimen-

2017

2018

2019

2020

19

13

28

29

800.645

839.616

845.772

896.330

23,7

15,5

33,1

32,4

Preocupados em manter
em segurança os nossos
trabalhadores, clientes,
fornecedores e público em geral,
investimos na melhoria
das condições de trabalho
e dos espaços sob nossa
responsabilidade.

to da importância desta temática para um desempenho mais eficaz, eficiente e seguro das atividades da
empresa. De referir que a Docapesca definiu como
objetivo a implementação de um Sistema de Gestão

MELHORIA NAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO
PRINCIPAIS TIPOLOGIAS
de acidentes de trabalho

QUEDaS ao MESMo NÍVEL

No sentido de manter as adequadas
condições de trabalho e segurança e
a operacionalidade dos espaços das
lotas, a Docapesca realiza regularmente várias intervenções de reabilitação
dos seus espaços, nomeadamente ao
nível dos pavimentos.

MoViMENtaÇÃo
MaNUaL DE CargaS

Como exemplo destas intervenções
temos a empreitada de reabilitação

de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) até ao
primeiro semestre de 2023.
No que diz respeito aos acidentes de trabalho, estes
ocorrem, predominantemente, no espaço da lota e
resultam de quedas ao mesmo nível e do incorreto
manuseamento manual de cargas, originando lesões
de tipo entorses e luxações nos pés, mãos e costas.
Estes originam, em média, períodos de incapacidade

da Lota de Quarteira, concluída em
2019, e que abrangeu uma área
de aproximadamente 700 m2,
mediante a execução de revestimento de pavimento em “monile”.
Esta empreitada envolveu um
investimento de 75 mil euros e veio
melhorar as condições por forma a
reduzir a ocorrência de quedas ao
mesmo nível.

Outro exemplo é a empreitada
de reabilitação do pavimento do
percurso de empilhadores da lota
do Porto de Pesca de Vila Real de
Santo António, finalizada em 2020,
e que permitiu a melhoria das condições operacionais e de higiene e
segurança das atividades de receção
e primeira venda de pescado fresco
após desembarque.

temporária absoluta superior a uma semana, chegando
na melhoria das condições de trabalho e segurança e,

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); riscos

a lamentar, acidentes de trabalho graves (com comuni-

Uma vez que os acidentes de trabalho continuam a

todos os anos, ministra ações de formação no âmbito

profissionais e medidas de prevenção; primeiros-so-

cação obrigatória à ACT – Autoridade para as Condições

ocorrer (havendo uma certa variabilidade entre anos),

da SST, cujos conteúdos estão devidamente adaptados

corros; atuação em caso de emergência; sinalética de

de Trabalho) nem doenças profissionais a registar.

tal reforça a necessidade de se trabalhar continua-

às atividades da empresa. Estas ações são essenciais

segurança; entre outros.

mente na compreensão dos mesmos, na melhoria das

para reforçar as competências dos trabalhadores no

Assumem-se como principais riscos profissionais, de-

condições de segurança, na proteção e capacitação

âmbito do desempenho das suas funções, prevenir

correntes das atividades desenvolvidas na empresa, os

dos trabalhadores.

as práticas inseguras e a ocorrência de acidentes de

poucos casos aos 30 dias. Felizmente não houve mortes

Formação em SST
2017

2018

trabalho e doenças profissionais. As ações de formação

N.º de ações de formação

84

60

2019 2020
66

98

estruturais, máquinas e equipamentos, e os riscos de

A Docapesca continua a prosseguir o objetivo de que-

incluem temas como: o manuseamento manual de

N.º de horas de formação

587

576

417

488

carácter ergonómico, decorrentes do manuseamento

rer atingir a máxima de “zero acidentes”. Tem investido

cargas e ergonomia no posto de trabalho; utilização

N.º de participantes

268

146

307

383

riscos de carácter físico, relacionados com as condições
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Promoção da saúde dos trabalhadores
Ao nível da promoção da saúde e paralelamente

Encaramos a SST como
uma responsabilidade
partilhada e comum a todos
(empresa, trabalhadores,
pescadores e demais
utilizadores dos espaços
sob sua responsabilidade),
incentivando a adoção de
comportamentos que visam
a salvaguarda da segurança
e saúde das pessoas e a
identificação de situações
de melhoria.

aos serviços de medicina no trabalho, legalmente
definidos e disponibilizados a todos os trabalhadores, a
empresa também proporciona um seguro de saúde aos
trabalhadores do seu quadro efetivo (ver promoção do
bem-estar dos trabalhadores).
Em 2020, e em virtude da pandemia de COVID-19, foi
reforçado o foco na proteção da saúde dos trabalhadores, para fazer face à urgência e complexidade da
situação vivida. Este traduziu-se na implementação
de ações dedicadas à prevenção e proteção COVID-19,
com reforço dos protocolos de higienização dos postos de trabalho e equipamentos, dos meios de proteção individual, medição da temperatura, realização de
testes rápidos de antigénio para despiste de infetados,
entre outras. Foram realizadas ações de informação
e sensibilização dos trabalhadores para os riscos e
medidas preventivas a implementar no combate à
COVID-19

(Cap. 1.4).
A prática de horário flexível (incluindo a abertura

Promoção do bem-estar dos trabalhadores

para o teletrabalho) para prestar apoio familiar, devidamente fundamentado, sem perda de direitos ou

O bem-estar dos trabalhadores foi sempre um aspeto

remuneração adquiridos;

relevante para a Docapesca, tanto do ponto de vista

Um seguro de saúde, para promover o acesso aos

da conciliação da vida profissional com a vida pessoal

cuidados de saúde, quer aos trabalhadores, quer aos

e familiar, como da valorização pessoal e profissional e

seus familiares;

promoção de um bom ambiente de trabalho.

Um complemento de subsídio de doença e de acidentes

Ao diminuir as situações de conflito entre o trabalho e a

Um subsídio de estudo para desenvolver as habilita-

de trabalho;
vida familiar e pessoal e promover a sua conciliação, es-

ções literárias;

tá-se a contribuir para aumentar o nível da satisfação dos

Quatro dias de dispensa por ano (remunerados e sem

trabalhadores, melhorar o seu desempenho profissional e

apresentação de justificação);

a produtividade. Neste âmbito destacam-se um conjunto

O pagamento de dias de ausência ao trabalho por

de benefícios previstos no âmbito do Acordo de Empresa:

© FotograFia: DoCaPESCa
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• Kit refeições.

KIT DE REFEIÇÃO
para uma
alimentação
mais saudável

proteção da parentalidade
e assistência à família

Seguro de saúde e subsídios

Organização do
tempo de trabalho

(doença, acidentes
de trabalho, estudo)

BENEFÍCIOS E PRÁTICAS
DE CONCILIAÇãO ENTRE
A vIDA pROfISSIONAL,
pESSOAL E fAmILIAR

Dispensas, faltas e
licenças para conciliação

Acordos e patrocínios
(ex. atividades desportivas)

Apoios financeiros a colaboradores
para fazer face a situações
de emergência

O patrocínio de atividades desportivas, nomeadamen-

inadiáveis (ex. cirurgias, substituição/manutenção de

te, corridas para promover a participação ativa dos

veículo pessoal, pagamento de propinas da escola dos

trabalhadores;

filhos, entre outros).

No Natal de 2020
a Docapesca
ofereceu a todos os
trabalhadores, a par
da habitual agenda,
um kit de refeição
em material reciclado e reciclável,
composto por um
saco térmico, uma
marmita e talheres.
Com esta oferta a
Docapesca visou a
promoção de uma
alimentação mais
saudável e económica, por parte dos
trabalhadores. Num
ano marcado pela
pandemia, foi também um incentivo
para que efetuassem as refeições no
local de trabalho,
evitando uma
potencial exposição
à COVID-19.

A celebração de protocolos com cadeias de ginásios;
Subsídio de casamento, no valor de 500€, por colabo-

A Docapesca promove ainda ações de reforço da

rador e ainda o direito a 10 dias úteis de férias para gozo

literacia no âmbito da alimentação saudável, associada

de lua-de-mel;

ao consumo de pescado. Canaliza essencialmente estas

Adiantamento por conta da remuneração, correspon-

informações através das redes sociais, associadas às

dente ao máximo de 15% da remuneração anual do

campanhas externas que realiza no âmbito da comuni-

colaborador, para fazer face a despesas inesperadas e

cação e sensibilização ao consumidor.

PRÓXIMOS PASSOS
Formação de Trabalhador Designado a todos os
interlocutores locais de SST (2021).
Realização de estudo sobre adequabilidade dos
equipamentos de proteção individual (2022).
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Avaliações de Riscos Psicossociais e Ergonómicos
(2022).
Criação de ações de capacitação internas no âmbito da SST (2022).
Implementação de um sistema de gestão da SST
(2023).
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ODS
Desempenhamos um papel
relevante na proteção do setor
e dos pescadores, contribuindo
para a melhoria das condições
de vida das comunidades.

Estabelecemos um relacionamento de proximidade
com as comunidades piscatórias locais e aquelas que
operam no setor das pescas, com o compromisso claro
de contribuir para o seu desenvolvimento.

buto para o desenvolvimento das zonas envolventes,
para a sua sustentabilidade económica e social, não só
ao nível dos operadores comerciais envolvidos nesta
área de negócio como das próprias comunidades
(Cap. 2.2 ) e

(Cap. 4.3).

De referir que, como parte das suas atribuições, a
empresa procede à retenção de receitas públicas e
à prestação de serviços institucionais, retendo – e
entregando posteriormente à Autoridade Tributária e à

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

Segurança Social – o IVA devido pelos comerciantes na

• Implementação de ações de
responsabilidade social que
incentivem e contribuam para
o desenvolvimento local e a
criação de relações de proximidade com as comunidades,
potenciando uma melhor
qualidade de vida. Inclui as
ações de apoio a causas sociais,
ambientais e outras, através de
ações de solidariedade.

compra de pescado e cativando, mediante descontos
efetuados ao valor das vendas das embarcações de
pesca local e costeira, as contribuições dos armadores/
pescadores para a Segurança Social.
Esta atuação fomenta, junto dos agentes do setor,
uma atividade potenciadora do trabalho digno e um
crescimento económico sustentável, dando cumprimento às obrigações legais e visando a proteção social
e fiscal dos produtores.
A este nível a Docapesca:

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

Ao longo dos anos, através dos projetos de valorização

A Docapesca estabelece um estreito relacionamento com as comunidades locais

do pescado, dos portos de abrigo e grande diversidade

das zonas costeiras, de norte a sul do continente português, em especial com as

de serviços prestados, a Docapesca tem contribuído

comunidades piscatórias e com aquelas que operam no mesmo setor e que se situam

para a agilização do processo da atividade piscatória

geograficamente próximas.

em toda a cadeia de valor. Dá um importante contri-
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ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS

Garante o pagamento diário/semanal à produção no
menor prazo possível;
Apoia as comunidades locais e o setor da pesca, em

• Atratividade da primeira
venda em lota

particular durante o período de emergência social
decorrente da COVID-19.
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DOAÇÃO DE PESCADO
a famílias carenciadas

Pagamento aos produtores

© FotograFia: MUFiD MaJNUN
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Consciente da importância de um pagamento atempado
aos armadores e do seu impacto na remuneração dos
respetivos trabalhadores, e como parte de uma atuação
socialmente responsável, é preocupação da Docapesca
que a efetivação do pagamento aos produtores se dê em
menor tempo do que aquele definido pela Portaria n.º
9/89, de 4 de janeiro. O prazo de pagamento legalmente

15,3 toneladas
de pescado fresco doado

14.890€

de pescado fresco doado

instituído é o 3.º dia, a Docapesca tem reduzido este

APOIOS AO SETOR PARA COMBATE
E PREVENÇÃO DA COVID-19

prazo médio para cerca de um dia útil (ver tabela).

23 Juntas

Prazo médio de pagamento aos armadores

de freguesia parceiras
do projeto

(em dias úteis)
Prazo médio de pagamento

CCL SOCIAL: DOAÇÃO DE PESCADO
A FAMÍLIAS CARENCIADAS
Em resposta à pandemia da COVID-19 e
ao seu impacto na sociedade e no setor,
que influenciou os preços médios de
muitas espécies de pescado, a Docapesca
lançou em 2020 um novo projeto, o CCL
Social. Esta iniciativa insere-se na vertente
social da campanha de relançamento do
CCL – Comprovativo de Compra em Lota,
uma etiqueta que garante que o pescado
é capturado exclusivamente por embarcações nacionais em águas portuguesas

(Cap. 4.3).
Com vista à doação semanal de 100 kg
de pescado fresco, por lota, a Docapesca
estabeleceu acordos com as Juntas
de Freguesia da área de influência das
principais lotas.
Através desta medida, passou-se a incluir
o pescado nos programas de apoio locais
a famílias carenciadas, cujas condições se

2017

2018

2019 2020

1,00

1,67

1,36

1,16

DONATIVOS AO SETOR

para combate e prevenção da CoViD-19
(em articulação com a DgrM)

Apoio ao setor e comunidades locais
Com o desenvolvimento da pandemia de COVID-19, e
face à gravidade e premência da situação, a Docapesca
agravaram com o eclodir da pandemia,
reforçando o apoio social em várias comunidades e as relações de proximidade com
as autarquias locais.
O pescado passou a ser adquirido pela
Docapesca aos armadores das várias lotas
abrangidas, beneficiando os pescadores a
escoar o seu próprio pescado.
No total, em 2020, doaram-se mais de
15,3 toneladas
de pescado, no
valor 14.890€,
tendo-se
contado com o
envolvimento
de 23 Juntas de
Freguesia.
REPORTAGEM TVi

desenvolveu um conjunto de iniciativas de apoio ao
setor e às comunidades locais. Neste âmbito, incluiu-se

Protocolo com a Associação Pró Maior Segurança
dos Homens do Mar, no qual a Docapesca apoia a
aquisição de testes de diagnóstico e/ou serológicos,
que visam a adoção de medidas de prevenção,
deteção e mitigação de contágio por COVID-19, aos
profissionais da pesca membros da Associação.

7.000

Articulação entre a DGRM e a Docapesca, para
aquisição de equipamentos de proteção individual,
nomeadamente, 350.000 máscaras de proteção,
7.000 viseiras e cerca de 15.000 litros de solução
antissética de base alcoólica. Este material foi
distribuído em diversos portos do Continente com
a colaboração das organizações de produtores e
associações de pescadores.

máscaras de proteção

para o setor e o donativo de pescado em articulação
viseiras

Em anos anteriores as suas atividades de responsabilidade social, junto às comunidades, eram de carácter
pontual e reativo, destacando-se, por ex., a celebração
de protocolos de cedência de espaços e serviços nas
suas instalações a várias entidades, como a cedência
das instalações de apoio a Juntas de Freguesia da Na-

Apresentação de candidatura MAR 2020, para a
realização de testes de despistagem da COVID-19
aos tripulantes de embarcações que solicitem a sua
realização e/ou aqueles que apresentem sintomas de
infeção pela COVID-19.

350.000

a aquisição de equipamentos de proteção individual
com as juntas de freguesia locais.

Com vista a minimizar os impactes da COVID-19 no setor
e assegurar a continuidade das atividades, a Docapesca
desenvolveu várias iniciativas de apoio, nomeadamente
candidaturas ao MAR 2020, muitas delas realizadas em
parceria, com destaque para:

15.000

litros de solução antissética
de base alcoólica

zaré e de Peniche, ao Instituto de Socorro a Náufragos
no Porto de Pesca de Quarteira, entre outros, e o apoio,

PRÓXIMOS PASSOS

na época de Natal, a projetos de entidades do terceiro

Manutenção do programa CCL Social e dos apoios ao setor, no mínimo, até final

setor (IPSS), com apoios de cerca de 3.000€/ano.

de 2021, com duplicação do valor mensal de pescado doado.
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Manutenção
e modernização
dos estabelecimentos

6.2

65

Segurança alimentar
e certificações

6.3.

68

Eficiência energética
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A “Modernização, qualidade e segurança” constitui um
dos eixos da estratégia da Docapesca. Um dos objetivos associados a este eixo passa pela prossecução da
política de investimentos da Docapesca, com vista à
requalificação dos estabelecimentos de primeira venda
e áreas adjacentes, necessárias ao funcionamento da
empresa, bem como das infraestruturas conexas. O
plano de modernização e beneficiação visa melhorar
os serviços prestados, nomeadamente as condições
higiossanitárias e o comportamento energético e am-

MANUTENÇÃO
E MODERNIZAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS

biental, assegurar as condições operacionais e garantir
a qualidade e a segurança.
Internamente, as responsabilidades, neste âmbito,
estão centradas na DIMA - Direção de Infraestruturas e
Modernização de Ativos e DSM - Direção de Segurança

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Manutenção e modernização
de equipamentos e
infraestruturas associados
às lotas, portos de pesca e
áreas portuárias, incluindo a
segurança de pessoas e bens.

Investimos na manutenção e modernização de
equipamentos e infraestruturas, como parte da nossa
estratégia para assegurar a segurança de pessoas e bens
e a valorização das atividades económicas que decorrem
da Docapesca.

e Manutenção (esta última criada em 2018).
Anualmente são identificadas as ações a estabelecer
com vista à reabilitação/requalificação de infraestruturas e à modernização e/ou construção de novas. Estas
são elencadas no Plano de Investimentos Correntes
(PIC), caso sejam investimentos a concretizar num
ano, e no Plano de Investimentos Específicos (PIE) da
empresa, caso sejam investimentos plurianuais.

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Atratividade da primeira venda em lota
• Eficiência energética
• Gestão de água e efluentes
• Maximização do valor do pescado
• Promoção da economia circular
• Segurança alimentar e certificações
• Segurança no trabalho, saúde e bem-estar
dos trabalhadores

Os planos de investimentos consubstanciam-se num

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

para garantir a segurança de pessoas e bens e as boas

O conjunto de infraestruturas sob gestão da Docapesca

condições da primeira venda de pescado. Tal traduz-se

são utilizadas pelos trabalhadores da empresa e por um

em benefícios, económicos, sociais e ambientais,

conjunto alargado de partes interessadas que dependem

diretos e indiretos, para as comunidades onde as lotas e

seleção de pescado;

das mesmas para o desenvolvimento da sua atividade

portos estão inseridos. Em particular, a manutenção e a

Renovação de lotas e postos de vendagem para

profissional (ex. armadores, clientes, fornecedores).

criação de melhores condições de higiene e segurança

atribuição de Número de Controlo Veterinário (NCV)

no trabalho nas lotas e portos

e certificação em HACCP - Hazard Analysis and Critical

(Cap. 6.2) é relevante

conjunto amplo de obras/intervenções destinadas a:
Requalificação das infraestruturas para descarga e

A Docapesca reconhece que a manutenção e moder-

para a condução do principal negócio da empresa,

Control Points

nização de equipamentos e infraestruturas associados

beneficiando toda a cadeia de valor do pescado e as

Instalação de novas unidades de produção de gelo;

às lotas, portos de pesca e áreas portuárias, é essencial

suas partes interessadas.

Instalação de redes de combate a incêndio nos portos;
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375

2019

disponível para investimento, a Docapesca tem recorri-

tes para o apoio à descarga de pescado e o estaciona-

do aos mecanismos de financiamento disponíveis, com

mento de embarcações;

maior incidência no Programa Operacional MAR2020,

Substituição e reparação de equipamentos de segu-

aos quais tem apresentado diversas candidaturas.

Nesse sentido, em 2019, foram avaliados os riscos e a vulnerabilidade das principais infraestruturas da Docapesca e
que contempla as seguintes atividades:

rança nas zonas de atracação e de estacionamento de
embarcações (escadas e defensas);

De referir ainda que decorrem atividades regulares de

Construção e recuperação de rampas varadouro, e

manutenção preventiva e corretiva das infraestruturas

outras infraestruturas, para o apoio à alagem e à manu-

e equipamentos dos portos de pesca e áreas dominiais

tenção de embarcações;

sob responsabilidade da Docapesca. Neste âmbito

Renovação das redes de energia, água e esgotos,

estão definidos como objetivos:

Levantamento e identificação das instalações da
Docapesca em Portugal Continental;
Identificação e análise do histórico de ocorrências,
decorrentes de fenómenos meteorológicos extremos,
com consequências nas instalações da Docapesca;
Identificação, análise e avaliação dos riscos costeiros,
nas áreas de localização de instalações da Docapesca,
com recurso a estudos existentes, nomeadamente da
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e
trabalhos realizados em instituições de cariz científico
(universidades e institutos superiores);

instalação de novas captações e beneficiação dos
sistemas de tratamento e armazenamento de água

A implementação de um plano de registo de interven-

salgada

ções curativas/corretivas efetuadas por meios próprios

(Cap. 6.3) e

(Cap. 6.4);

Reorganização dos espaços portuários, contemplando

da empresa;

zonas para estendal de redes e lavagem de nassas (ces-

A construção de um quadro de indicadores operacionais

tos de verga, em forma de funil, para apanhar peixe).

de equipamentos de importância crítica para o negócio

Levantamento dos elementos expostos – instalações,
equipamentos e pessoal, e respetiva identificação das
respetivas vulnerabilidades;

da Docapesca;
A resposta à resolução de pedidos de assistência
Os investimentos de modernização e requalificação rea-

técnica e de não conformidades identificadas pelos

lizados são executados com recurso aos fluxos de caixa

responsáveis de segurança alimentar (RESA) ou pelas

gerados pelas atividades operacionais e aos subsídios

entidades competentes no âmbito de visitas, inspeções

recebidos. No sentido de melhor potenciar o orçamento

e auditorias de certificação.

ANEXOS

Em resultado desta experiência e conscientes que, decorrente das alterações climáticas, estes fenómenos irão,
previsivelmente, aumentar de frequência e intensidade, foi
assumido pela Docapesca a necessidade de melhor se preparar para minimizar os riscos a que está exposta e definir
os procedimentos a adotar internamente para melhorar a
sua resposta neste tipo de ocorrências.

2020

Recuperação e instalação de pontes-cais e cais flutuan-

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

As infraestruturas sob gestão da Docapesca localizam-se
quase exclusivamente no litoral, estando fortemente expostas a condições atmosféricas extremas, as quais podem
originar elevados prejuízos materiais e condicionalismos
ao normal funcionamento das atividades, como ocorreu no
porto da Figueira da Foz, em outubro de 2018, na sequência da passagem da tempestade Leslie.

5.813
4.243

AS NOSSAS OPERAÇÕES

IMPACTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS:
riscos e vulnerabilidades
das infraestruturas da Docapesca

valor recebido de mecanismos de financiamento (mAR 2020) (m€)

6.000

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

Construção e aplicação de matriz de avaliação dos
riscos e vulnerabilidades detetadas, com indicação de
eventuais medidas corretivas a aplicar.
Este estudo encontra-se ainda em desenvolvimento, tendo
sido recentemente apresentado o relatório de progresso.
© FotograFia: DiaKoVa_art
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• Requalificação do edifício da lota
da Costa de Caparica (Almada).

CAIS FLUTUANTES NO PORTO
DE PESCA DE TAVIRA

A Docapesca concluiu em 2020 uma
intervenção nos cais flutuantes no
Porto de Pesca de Tavira, num investimento total de 569.685 €.

REABILITAÇÃO E
REAPETRECHAMENTO
do edifício da lota da Costa de Caparica

A Docapesca procedeu à obra de reabilitação e
reapetrechamento do edifício da Lota da Costa de
Caparica, que ficou concluída em 2020. O projeto
surgiu para fazer face ao estado degradado das instalações e equipamentos, necessidade de adaptar o
espaço face às exigências técnicas e funcionais atuais
e também a um significativo incremento do volume
de pescado transacionado (aumento de 47,1%, de
2016 para 2017).
Foram realizadas alterações ao nível da compartimentação e volumetria, das relações espaciais
e funcionais e do estado geral do edificado e
infraestruturas existentes, num investimento total
de 518.093 €.

O projeto teve por objetivo a instalação de pontões flutuantes em toda a
frente acostável do porto, compostos
por uma estrutura em betão reforçado, com características idênticas
em todos os cais. Este tipo de pontão
reforçado apresenta robustez
superior às usuais estruturas-padrão
para atender ao tipo de serventia, e
possui bom comportamento estrutural face aos esforços de atracação
das embarcações de pesca e das
carreiras regulares. A intervenção foi
realizada na frente ribeirinha, entre o
edifício da antiga Lota e a Ponte dos
Descobrimentos.

Promovemos obras regulares de reabilitação
e requalificação de infraestruturas,
modernização e construção de novas.

Para garantir as cotas dos fundos necessárias à salvaguarda das condições
de segurança para a navegação, e a melhoria das condições de estacionamento, no início do ano 2019, a Docapesca
promoveu os trabalhos das dragagens
de manutenção dos fundos no rio Gilão,
assegurando uma cota uniforme na
frente acostável de -2,0 m(ZH).

Para relato das anomalias e identificação de necessidades de intervenção curativa/
corretiva, está em curso a implementação uma ferramenta informática de gestão de
pedidos de assistência técnica (portal de Helpdesk).
• Cais flutuantes no porto de pesca de Tavira.

Nas caixas de destaque identificam-se algumas intervenções e estudos realizados
pela Docapesca, no âmbito da modernização e melhoria de infraestruturas. Importa
referir que estas não se esgotam nos exemplos apresentados, mas que por uma ques-

PRÓXIMOS PASSOS
Desenvolver e manter atualizado um sistema de indicadores de desempenho

tão de síntese, não é possível relatar detalhadamente todas as ações desenvolvidas

dos equipamentos críticos e da atividade de manutenção (2021).

pela empresa no decurso de 2017 a 2020. Devem igualmente ser consultados os

Otimizar os processos relacionados com o estabelecimento e acompanhamento

capítulos referentes aos tópicos materiais relacionados, onde se apresentam outros

de contratos de serviços de manutenção, de projetos, empreitadas e fiscalizações

exemplos de intervenções.

e com o desenvolvimento, implementação e monitorização do PIC e PIE (2021).
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• Lavagem e cuidados
com o pescado.

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Atratividade de primeira-venda em lota
• Compras sustentáveis e gestão de fornecedores
• Comunicação e sensibilização do consumidor
• Gestão de água e efluentes
• Manutenção e modernização dos estabelecimentos
• Maximização do valor do pescado
• Promoção da economia circular

© FotograFia: DoCaPESCa

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Garantir o cumprimento
do Sistema de Gestão da
Segurança Alimentar, bem
como a legislação comunitária
e nacional, com vista à
manutenção e atribuição
do Número de Controlo
Veterinário e a implementação
e manutenção da certificação
no âmbito da ISO 22000.

SEGURANÇA
ALIMENTAR
E CERTIFICAÇÕES

A segurança alimentar constitui um dos valores da
Docapesca

(Cap. 2.1). No âmbito do eixo 2 da sua

estratégia “Modernização, qualidade e segurança”, a
empresa definiu como objetivo estratégico “Assegurar
as regras de higiene e segurança alimentar”.
A Docapesca tem apostado na implementação e melhoria do seu Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, através da certificação, de acordo com a NP EN ISO
22000, das suas lotas. Esta norma permite assegurar
e garantir, o reconhecimento de que os produtos são
fornecidos de forma segura, com qualidade e em conformidade com as exigências e requisitos definidos.

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

Apostamos no desenvolvimento dos processos
organizativos e na melhoria das condições existentes
ao nível da segurança alimentar, como uma mais-valia
para a Docapesca e como garantia de qualidade e
valorização económica dos produtos do setor da pesca.

Enquanto empresa do setor alimentar responsável pela primeira venda de pescado

Os princípios do HACCP - Hazard Analysis and Critical

fresco no continente português, a Docapesca tem responsabilidade de garantir a

Control Points são assegurados pela totalidade das lo-

segurança alimentar e a cadeia de frio, ao longo do processo de transação do pescado

tas com NCV, ainda que não estejam ainda certificadas.

que depende da empresa. Está, portanto, ciente da sua responsabilidade na cadeia de

É objetivo alargar, progressivamente, a certificação às

valor do pescado e da importância de estabelecer uma relação de confiança junto aos

restantes lotas, até final de 2023, e assegurar, simulta-

clientes, consumidores e demais partes interessadas.

neamente, a manutenção da certificação das restantes.
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NOVE LOTAS CERTIFICADAS NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR (SGSA)
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SAGRES
SESIMBRA

Em 2020, a certificação foi alargada
às lotas de Setúbal e Quarteira, tendo
igualmente sido renovada a certificação
das lotas anteriormente certificadas
(Póvoa de Varzim, Figueira da Foz, Sagres,
Sesimbra, Viana do Castelo, Aveiro e Vila
Real de Santo António) e realizada, com
sucesso, a transição para o referencial de

0
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Nº de horas de formação
Nº de participantes

A atribuição e manutenção do Número de Controlo
Veterinário (NCV) às lotas e atividades conexas é

A Docapesca tem apostado na certificação
do seu Sistema de Gestão da Segurança
Alimentar. Atualmente são nove as lotas
com certificação, de acordo com a norma
NP EN ISO 22000, atribuída por entidade
independente e devidamente acreditada
para o efeito.

LOTAS
LOTAS CERTIFICADAS
CERTIFICADAS

VIANA DO CASTELO
AVEIRO
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

2018 desta norma.
Para 2021 está prevista a certificação de
mais quatro lotas estabelecendo-se como
objetivo a certificação de todas lotas com
gestão direta da empresa, até ao final
de 2023.
A obtenção da certificação é um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser
realizado pela Docapesca, na aplicação
das normas de segurança alimentar ao
pescado transacionado nas lotas do continente português, contribuindo também
para a valorização do produto e para o
reforço da rastreabilidade do pescado e
da informação ao consumidor.

LOTAS
LOTAS CERTIFICADAS
CERTIFICADAS

SETÚBAL
QUARTEIRA

essencial, atestando o cumprimento com as condições

(GSAC) que compete a gestão destas atividades.

higiossanitárias exigidas pela legislação comunitária e

Tratando-se a segurança alimentar de uma questão

nacional. Como objetivo neste âmbito, a Docapesca visa

de saúde pública, transversal e da maior importância

manter o NCV em todos os estabelecimentos que já o

para a Docapesca, envolve internamente várias

detêm, pretendendo que os postos de vendagem que

especialidades e direções/gabinetes, desde a con-

são requalificados possam passar a ter também NCV.
Para além das auditorias internas e externas no âmbito
da certificação, a Docapesca é sujeita regularmente
a vistorias pela Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), controlos de
verificação pela Direção Geral de Alimentação e Veteri-

A aposta na certificação das lotas é
um aspeto valorizado pelas partes
interessadas da Docapesca.

nária (DGAV), e visitas de outras entidades reguladoras
e fiscalizadoras, por forma a verificar a conformidade

Com a publicação da

com os requisitos aplicáveis. Como reflexo do trabalho

e a introdução de boas práticas nos seus estabele-

continuado de melhoria, não foram levantadas coimas

cimentos, incluindo as fábricas de gelo, ações de

neste âmbito para o período de 2017 a 2020.

modernização e requalificação das instalações, a

Política de Segurança Alimentar

Docapesca assegura o cumprimento dos requisitos

ceção das infraestruturas e equipamentos, a higiene

legais, regulamentares e códigos de boas práticas em

e segurança (de instalações, de equipamentos e

matéria de segurança alimentar.

de pessoal), à formação profissional e ao processo
operacional das lotas.

A maior parte das suas instalações está dotada de
Planos de Higiene e Segurança Alimentar, baseados

Em conjunto com a Direção de Recursos Humanos,

nos princípios do HACCP, apostando em pré-requisitos

o GSAC tem reforçado a formação e sensibilização

como a capacitação do pessoal, qualidade das águas e

na área da segurança alimentar, assegurando que os

do gelo, higienizações, manutenções, cadeias de frio,

trabalhadores se mantêm conscientes das suas res-

controlos de pragas e subprodutos.

ponsabilidades neste âmbito e que as ações formativas
são de índole prática e adaptadas, o mais possível, à

É ao Gabinete de Segurança Alimentar e Certificação
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DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

Sabia que?...
Sob o mote “Boas Práticas”, a
Docapesca publica regularmente,
nas redes sociais, informação útil,
dirigida a operadores do setor
dos produtos da pesca, designadamente aos comerciantes por
grosso e do retalho.

A Docapesca disponibiliza fichas técnicas
relativas a algumas das
principais espécies transacionadas em lota.
Estas fichas são elaboradas com o objetivo de
fornecer dados objetivos
aos operadores do setor
alimentar, aos consumidores e às autoridades
de fiscalização, sobre
as principais características das espécies
de pescado fresco, o
seu uso previsto, bem
como as condições de
conservação e utilização
recomendadas por forma
a garantir a segurança do
consumidor.

Através da publicação de
posters, são divulgadas boas
práticas de higiene para produtos da pesca frescos.
Estas boas práticas baseiam-se no guia desenvolvido
pela ACOPE - Associação dos
Comerciantes de Pescado, e
que foi aprovado.

INSTAGRAM
DOCAPESCA

Em 2020, e no que diz respeito à resposta à pandemia

PRÓXIMOS PASSOS

ao desembarque em lota e posterior comercialização.

Extensão da atribuição do NCV aos postos de

de COVID-19, foram elaborados vários procedimentos
com medidas de prevenção para minimizar o risco de

A Docapesca disponibiliza fichas técnicas de produto

contágio nas lotas.

relativas às espécies transacionadas em lota e promove ações de informação e sensibilização dirigidas a

No âmbito da sua Política de Segurança Alimentar, a

vários intervenientes da cadeia de valor do pescado,

Docapesca assume ainda o papel de envolver os pesca-

como pescadores, armadores e comerciantes. A ras-

dores, armadores e comerciantes no cumprimento dos

treabilidade e a melhoria da informação ao consumi-

requisitos de segurança alimentar, contribuindo para

dor são também apostas da Docapesca neste âmbito

uma maior valorização do pescado, desde a captura até

(Cap. 4.3) e

(Cap. 4.5).
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Na realização de
investimentos, apostamos
na melhoria das condições
de higiene e segurança
alimentar e o reforço da
cadeia de frio.

vendagem.
Certificação das lotas de Nazaré, Peniche, Rio
Arade e Olhão (até final de 2021 e as restantes
até 2023).
Publicação do Código Nacional de Boas Práticas
para embarcações de pesca (2021).
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estratégico de “Promover a sustentabilidade ambiental” (eixo estratégico “Desenvolvimento sustentável
e inovação”), com especial destaque para a aposta na
eficiência energética.

A energia consumida pela Docapesca encontra-se fun-

© FotograFia: PiXaBaY @PEXELS

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Promoção do controlo e
redução do consumo de
energia, através de uma
utilização eficiente. Inclui a
definição de estratégias para
medir e reduzir a pegada de
carbono, incluindo a utilização
de energias renováveis.

damentalmente relacionada com os consumos de:
Energia elétrica: associada à iluminação pública dos Portos de Pesca e dos seus edifícios; ao funcionamento de
instalações e equipamentos, como câmaras frigoríficas,
fábricas de gelo, máquinas de lavagem de caixas para
o acondicionamento de pescado; e aos equipamentos
informáticos.
Combustíveis: relacionados com a frota automóvel da

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
Promovemos e apostamos na implementação de
soluções que nos permitem otimizar os consumos de
energia e o recurso à sua produção através de fontes
de energia renovável, como forma de reduzir custos e
a nossa pegada de carbono, dando o contributo para o
combate às alterações climáticas.

empresa, distribuída pelas várias unidades orgânicas da
sede e delegações, e com os geradores de emergência
(com menor expressão).
A energia elétrica assume-se como a principal fonte de

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Compras sustentáveis e
gestão de fornecedores
• Manutenção e modernização dos estabelecimentos
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energia da Docapesca, representando 93% do total do

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

consumo de energia. Entre os combustíveis fósseis, o

Ciente de que o combate às alterações climáticas é um

consumo de gasóleo assume maior expressão (89% do

dos maiores desafios que a Humanidade enfrenta e da

total de combustíveis).

necessidade de se promover a otimização dos recursos,
a redução de emissões de gases com efeito de estufa

De uma forma geral, as variações dos consumos de

(GEE) e de custos, a Docapesca assume a responsabili-

energia elétrica registados no período considerado,

dade ambiental como um dos seus valores e o objetivo

encontram-se diretamente associadas às atividades da
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primeira venda de pescado e produção de gelo, isto é, a

QUEM SOMOS
E O QUE FAZEMOS

DOCAPESCA, UM
NEGÓCIO RESPONSÁVEL

OS NOSSOS MARES

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

AS NOSSAS OPERAÇÕES

• Painéis fotovoltaicos instalados no
Porto de V. Real de Santo António.

quentemente, um aumento ou diminuição das atividades
conexas que se desenvolvem nestas infraestruturas.
Consumo de energia (GJ)
2017
1.927
112
19.497
0
21.536

2018
1.730
75
21.407
0
23.212

2019
1.556
206
18.675
0
20.437

ANEXOS

ABORDAGEM À REDUÇÃO DAS EMISSÕES
DE CARBONO
e promoção da eficiência energética:

uma maior ou menor venda de pescado em lota e, conse-

Gasóleo
Gasolina
Eletricidade
Solar fotovoltaico
Total de energia consumida

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

2020
1.327
172
19.878
14
21.391

gEStÃo tÉCNiCa
CENtraLiZaDa

iLUMiNaÇÃo
LED

ProDUÇÃo DE ENErgia
rENoVÁVEL

MoBiLiDaDE
SUStENtÁVEL

• Nota 1: os consumos de eletricidade são referentes aos portos de pesca: Póvoa
de Varzim, Viana do Castelo, Matosinhos, aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche,
Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, olhão, Lagos, rio arade, albufeira, Quarteira, Vila
real de Santo antónio.
• Nota 2: Não inclui a eletricidade das instalações cedidas a terceiros e cujo valor é
faturado pela Docapesca aos seus utentes.

• Técnico a instalar painéis fotovoltaicos.

Emissões de gases com efeito de estufa associadas ao
consumo de eletricidade (ton CO2)
© FotograFia: LoS MUErtoS CrEW

Emissões indiretas – âmbito 2

2017 2018
2.074 1.826

2019
1.310

2020
1.113

consumos de energia elétrica das lotas, das unidades

• Nota: as emissões de âmbito 2 foram calculadas com base no método baseado
na localização (location-based approach). Ver tabela gri, indicador 305-2, para
mais informações.

de alimentação ininterrupta de energia (UPS), da
supervisão dos registadores de temperatura, e a monitorização de outros equipamentos. De referir que

As responsabilidades neste âmbito estão concentradas

o comando e monitorização da iluminação exterior

na Direção de Infraestruturas e Modernização de Ativos.

e interior das lotas é atualmente uma realidade em

No âmbito das obras de modernização e requalificação
das infraestruturas

(Cap. 6.1) e da elaboração de

PRIMEIRO PARQUE FOTOVOLTAICO
EM PORTO DE PESCA PORTUGUÊS

projetos de instalações e equipamentos elétricos, a
Docapesca tem investido na monitorização dos consumos e na otimização do comportamento energético de
edifícios e equipamentos, através de:
Implementação de sistemas de gestão técnica cen-

A Docapesca concluiu, em 2020, a instalação de uma central
fotovoltaica, que transforma energia solar em elétrica, no
Porto de Pesca de Vila Real de Santo António. Trata-se do
primeiro sistema fotovoltaico em portos de pesca nacionais e
irá permitir uma poupança equivalente a 30% nos consumos

tralizada, que permitem obter a monitorização dos
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de energia elétrica deste porto.
Foram instalados 100 painéis fotovoltaicos na cobertura do
edifício, num investimento total de 45.450 € cofinanciado
pelo programa operacional MAR 2020. A central tem uma
produção anual estimada em 40 mil kWh e é composto por
cem módulos com a potência unitária de 310 Wp.
A Docapesca lançou também um procedimento para
reabilitação da rede de iluminação pública deste porto com
luminárias LED.

algumas lotas e portos de pesca da empresa.
Substituição da iluminação exterior dos portos e estaleiros navais por sistemas LED mais eficientes.
No contexto económico, a empresa efetua anualmente
concursos públicos para o fornecimento de energia elétrica, no sentido de se obterem tarifas mais vantajosas.
A Docapesca tem, mais recentemente, apostado também na produção de energia renovável, nomeadamente
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• Veículo elétrico adquirido pela Docapesca.

através da instalação de parques solares fotovoltaicos,
em portos de pesca, em sistema UPAC (Unidade de
Produção de Autoconsumo). De salientar que em 2020
foi instalado, em Vila Real de Santo António, o primeiro
parque fotovoltaico num porto de pesca português.
Associado ao abate de viaturas da frota, a Docapesca
tem investido na aquisição de veículos híbridos e
elétricos, com uma redução gradual dos consumos de

A Docapesca estabeleceu uma parceria, em 2017, com
a Schneider Electric, para desenvolver uma solução
de software integrado visando a otimização de todo o
sistema de gestão de energia nas principais lotas, das seis
Direções de Portos de Pesca e Lotas.
O objetivo principal do projeto consistiu nos acessos
remotos aos consumos de energia, através da recolha,
e tratamento de dados de consumo dos analisadores de
energia elétrica instalados nos referidos locais.
A solução implementada permite: traçar os perfis de
carga/consumos ao longo de 24 horas, sete dias por
semana e, deste modo, sensibilizar os utilizadores sobre
os consumos em cada local de utilização de energia;
alocar os custos energéticos a cada setor; extrair relatórios de modo a tomar ações corretivas com vista a uma
melhor exploração e manutenção dos equipamentos e
instalações; implementar e monitorizar a evolução das
medidas de eficiência energética implementadas, com
vista a otimizar os consumos, de acordo com os diversos
regimes de utilização.
Este sistema de medição automática e contínua utiliza
painéis de energia dinâmica para exibir informações operacionais e de consumo de energia. Através de gráficos,
tabelas e widgets, os sistemas de automação e controlo
oferecem um contributo mais eficaz para a eficiência
energética global dos edifícios a longo prazo.
No âmbito do projeto foi ainda proporcionada formação
aos colaboradores da Docapesca, dotando-os de competências para a operacionalização dos sistemas.

gasolina e gasóleo. De referir também que, em 2020 e
em consequência da pandemia de COVID-19, as deslocações em serviço foram reduzidas, o que contribuiu
para a redução do consumo de combustível.
Visando um controlo e gestão da frota automóvel da

PORTO DE PESCA DA NAZARÉ:
melhoria da eficiência energética

APOSTA EM VEÍCULOS HÍBRIDOS
E ELÉTRICOS

Docapesca mais eficaz, em 2020, foram reforçados os
procedimentos internos, com a aquisição/aluguer de um
serviço de controlo através de um dispositivo de geolocalização e monitorização de vários parâmetros (ex. quiló-

A Docapesca concluiu, em 2020, a empreitada de
melhoria da eficiência energética do Porto de Pesca
da Nazaré, que resultou na mudança da iluminação
para sistema LED, no valor de 94.700 euros, um
investimento cofinanciado pelo programa operacional
MAR 2020.
Esta é uma das medidas integradas no projeto que a
Docapesca está a desenvolver, “Porto Sustentável na
Nazaré”, e que permitirá uma poupança nos custos
com energia, através da redução da potência instalada
de 50.820 W para 19.654 W, e a consequente diminuição do consumo.
Os trabalhos contemplaram a substituição de 156
luminárias em colunas de iluminação e nas fachadas
dos edifícios e de 11 projetores nas torres de iluminação de 20 metros e ainda a montagem de colunas de
iluminação (18 luminárias) nas duas pontes cais de
descarga de pescado.
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A frota automóvel da Docapesca é uma importante
fonte de GEE, em resultado da dispersão territorial
das instalações da Docapesca e das necessidades de
deslocação.
Consciente desse impacte, a Docapesca investiu na
aquisição de veículos elétricos e plug in no âmbito
da renovação da sua frota, substituindo-se parte dos
veículos em fim de vida por este tipo de viaturas. Entre
as vantagens destes veículos destaca-se a redução das
emissões atmosféricas e também do ruído ambiente.
A empresa conta, em 2020, com um total de três
veículos plug in e três elétricos, tendo iniciado esta
renovação no final de 2018, com a aquisição do seu
primeiro veículo elétrico. No total foram investidos,
aproximadamente, 155 mil euros na compra destas
viaturas, representando 67% do investimento total
realizado na renovação da frota.

metros percorridos, litros consumidos, entre outros).
Nesta matéria, é objetivo da Docapesca manter a aposta no investimento na vertente da eficiência energética
e energias renováveis, alargando-o a mais infraestruturas, assim como na mobilidade sustentável, como parte
do seu contributo para um setor de atividade moderno
e competitivo, que equilibra o desenvolvimento económico, social e ambiental.

PRÓXIMOS PASSOS
Instalação dos parques solares fotovoltaicos em
sistema UPAC para os Portos de Pesca de Rio
Arade, Nazaré, Peniche e Lagos (com prazos de
conclusão de 2021 para os dois primeiros e 2023
para os restantes).
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PRINCIPAIS USOS DA ÁGUA
LiMPEZa E HigiENiZaÇÃo DaS ÁrEaS
PortUÁriaS E iNFraEStrUtUraS

ProDUÇÃo DE gELo

Estamos comprometidos com uma
utilização responsável e prudente do
recurso água, através da implementação de
medidas que permitem reduzir os impactes
associados ao seu consumo.

DEFINIÇÃO DO TÓPICO
• Promoção do controlo
e redução do consumo
de água, através de
práticas e mecanismos
que permitem a sua
utilização eficiente,
assim como o
tratamento e descarga
de águas residuais.

DiSPoNiBiLiZaÇÃo aoS arMaDorES
Para a LaVagEM Do PESCaDo

HigiENE PESSoaL DoS traBaLHaDorES

LaVagEM E HigiENiZaÇÃo DaS CaiXaS
DE aCoNDiCioNaMENto DE PESCaDo

O consumo de água doce está associado fundamentalmente às seguintes atividades:

© FotograFia: rUi torrE

Manutenção das condições de higiene e limpeza das
áreas portuárias e das suas infraestruturas;
Produção de gelo efetuada nas fábricas de gelo;
Lavagem e higienização das caixas de acondicionamento de pescado, efetuada a quente por máquinas de lava-

© FotograFia: LUNaMariNa

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Manutenção e modernização dos estabelecimentos
• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos
• Segurança alimentar e certificações

gem de caixas, com recurso a detergentes adequados à
área alimentar e não nocivos para o ambiente;

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

enquadram-se no objetivo estratégico “Promover a

Higiene pessoal dos trabalhadores, através da utilização

A Docapesca, à semelhança, do que sucede com o

sustentabilidade ambiental”.

de balneários e sanitários.

recurso energia, reconhece a importância de salvaguardar o recurso água e da necessidade de um uso

A Docapesca é consumidora, na sua maioria, de água

A água salgada é utilizada em alguns locais para a lava-

otimizado, evitando o seu desperdício e reduzindo o

doce fornecida pela rede pública, e, em menor quanti-

gem dos pavimentos da área de exploração da lota e dis-

seu consumo. As ações desenvolvidas neste âmbito

dade, de água salgada captada e tratada pela empresa.

ponibilizada aos armadores para a lavagem do pescado.
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• Porto de pesca da Gafanha da Nazaré.

REMODELAÇÃO DE ESTAÇÕES
DE TRATAMENTO
DE ÁGUA SALGADA

da água salgada que é fornecida aos armadores para
utilização na descarga do pescado. A qualidade desta
água é garantida através da sua monitorização e do seu
tratamento, equivalente ao da água para consumo humano, consistindo na utilização de produtos químicos

Visando a melhoria da qualidade
da água salgada produzida e
distribuída e assim valorizar o
pescado transacionado nas lotas
de Sesimbra e Aveiro, a Docapesca procedeu à remodelação das
respetivas estações de tratamento de água (ETA) salgada.

de qualidade adequada, nomeadamente o hipoclorito
de sódio.
À semelhança dos consumos de energia elétrica, os
consumos de água doce encontram-se relacionados
com a dimensão dos portos de pesca e das suas infraestruturas e ao volume das atividades aí desenvolvidas,

O projeto de remodelação da
ETA de Sesimbra, concluído
em 2019, foi cofinanciado pelo
programa MAR2020 e teve
um custo aprox. 125 mil euros.
Incluiu a instalação de novas etapas de tratamento na atual ETA
nomeadamente, pré-oxidação,
filtragem e distribuição à rede.

associadas à primeira venda de pescado, nomeadamente a produção de gelo.
Os consumos de água doce da empresa têm sofrido
algumas oscilações, registando-se no ano de 2020 uma
diminuição assinalável destes consumos.
O consumo de água registado nas instalações cedidas a

A remodelação da ETA da lota
de Aveiro, situada na Gafanha
da Nazaré (Ílhavo), envolveu
a implementação das etapas
de pré-oxidação, decantação e
filtração e um investimento total
de 51 mil euros.

terceiros é faturado pela Docapesca aos utentes.
Consumo de água (m3)

ÁGUA ADQUIRIDA
A TERCEIROS

(entidades gestoras
municipais)

2017

2018

2019

2020

445.941 423.867 454.848 349.798

• Nota 1: os consumos de água são referentes aos portos de pesca: Póvoa de
Varzim, Viana do Castelo, Matosinhos, aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche,
Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, olhão, Lagos, rio arade, Quarteira, Vila real de
Santo antónio.
• Nota 2: Não inclui a água das instalações cedidas a terceiros e cujo valor é faturado
pela Docapesca aos seus utentes.

A Docapesca tem implementado ações para monitorizar

caso particular do Vila Nova de Milfontes, existe tam-

esgotos, na instalação de novas captações e beneficia-

e otimizar a utilização deste recurso, através do reforço

bém uma estação de tratamento de águas residuais,

ção dos sistemas de tratamento e armazenamento de

do número de contadores de água e controlo dos forne-

com tratamento primário e secundário, que descarrega

água salgada.

cimentos/consumos, procurando reduzir os impactes,

em meio marítimo.

PRÓXIMOS PASSOS

quer do seu consumo, quer da descarga de efluentes.
De relevar que a Docapesca aposta, no âmbito dos

Continuidade da inclusão da renovação das redes

As responsabilidades neste âmbito estão concentradas

A descarga de efluentes dá-se essencialmente para a

projetos de modernização e requalificação das suas

de água e esgotos nos projetos de requalificação

na Direção de Infraestruturas e Modernização de Ativos.

rede municipal de esgotos e rede de águas pluviais. No

infraestruturas, na renovação das redes de água e

da empresa.
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A Docapesca tem acompanhado esta tendência. É
preocupação da empresa em garantir uma gestão
eficiente dos recursos e resíduos, privilegiando a sua
redução, valorização e a procura de soluções que
promovam a economia circular. As ações desenvolvidas
neste âmbito enquadram-se no objetivo estratégico
“Promover a sustentabilidade ambiental”.

Fomentamos uma gestão adequada dos recursos naturais
e resíduos, privilegiando a sua redução, valorização e a
procura de soluções que promovam uma economia circular.

As responsabilidades neste âmbito estão centradas na
Direção de Exploração.
Consumo de matérias-primas
A tipologia e quantidade de matérias-primas usadas
pela Docapesca refletem a dependência dos recursos
naturais e os impactes que estas têm na sua disponibi-

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

© FotograFia: CaVaN iMagES

• Utilização eficiente
e sustentável de
recursos materiais e
a promoção da sua
reutilização, reparação,
renovação e reciclagem,
nos processos dos
negócios e em toda a
cadeia de valor. Inclui
o encaminhamento
dos subprodutos
alimentares e a gestão
de resíduos.
© FotograFia: tiM MoSSHoLDEr

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Compras sustentáveis e gestão de fornecedores
• Lixo marinho
• Manutenção e modernização dos estabelecimentos
• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos
• Segurança alimentar e certificações

lidade. No exercício da atividade da empresa destacam-se como principais matérias-primas:
O plástico predominantemente associado às caixas
para acondicionar o pescado;
O algodão e materiais sintéticos usados no vestuário
de trabalho da empresa (manutenção, fábricas de
gelo, exploração);
Papel associado às atividades administrativas.
É preocupação da Docapesca melhorar continuamente
os seus requisitos de compra, por forma a integrar
critérios ambientais neste âmbito

(Cap. 6.6).

No âmbito das suas aquisições, a Docapesca aposta

A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO

na utilização de matérias recicladas, sempre que legal-

O agravamento dos grandes problemas ambientais do nosso planeta, nomeada-

mente e operacionalmente possível.

mente ao nível do esgotamento dos recursos naturais e da poluição dos nossos

• Lixo marinho.

mares, provocada maioritariamente por fontes terrestres, é cada vez mais visível,

No que diz respeito aos materiais plásticos, concre-

sendo, nestes últimos anos, um tema que está na ordem do dia e constitui uma

tamente as caixas de acondicionamento de pescado,

preocupação a nível mundial.

estas são em matéria-prima virgem, dado o contacto
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direto com o produto alimentar, sendo apenas possível
a utilização de materiais reciclados nas caixas utilizadas
para evitar o contacto das anteriores com o solo.
Em 2020 registou-se 6% de caixas em material reciclado, um aumento de 57% face a 2017.
Consumo de materiais não renováveis e reciclados
(toneladas) – caixas de plástico

Total de PEAD
PEAD reciclado
Percentagem
de materiais reciclados

2017
103

2018
110

2019
113

2020
99

4,1

6,9

1,7

6,2

4%

6%

2%

6%

• Nota: pEAD - polietileno de alta densidade
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Sabia que?...
As caixas para acondicionamento de pescado são de
materiais plásticos, essencialmente de polietileno de alta
densidade (PEAD).
As caixas utilizadas na Docapesca têm cores diferentes,
correspondendo a distintas utilidades:
Cor-de-laranja • em matéria virgem, corresponde à
maioria das caixas utilizadas para acondicionar o pescado
na venda do pescado em lota;
Branca • em matéria virgem, é usada exclusivamente na
venda de crustáceos na Lota de Vila Real de Santo António. A opção da cor prende-se com o contraste visual
com os crustáceos;
Azul • em matéria reciclada, serve para evitar o contacto
direto das caixas cor-de-laranja e brancas com o solo.

Estas caixas têm uma vida útil aproximada de três anos.
As variações de consumo registadas são determinadas

(conforme objetivo estratégico definido, no âmbito do

por diversos fatores, dos quais destacamos:

eixo 2 de “Modernização, Qualidade e Segurança”) têm
resultado na redução do seu consumo e na produção

O volume de pescado transacionado em lota;

desta tipologia de resíduos.

O desgaste resultante do uso das caixas, por dano,
quebra, problemas de higienização irreversíveis,

Gestão de subprodutos alimentares

entre outros;
Extravios (apesar do controlo interno, cada vez maior,

Os subprodutos de origem animal não destinados

na gestão do stock de caixas).

ao consumo humano (SPOA) encaminhados pela
empresa são provenientes, na sua maioria, da escolha

No que diz respeito ao vestuário de trabalho, a

do pescado que não entra no circuito comercial e de

Docapesca tem apostado na aquisição da prestação

produtos da pesca que não tenham sido comercializa-

de serviços de aluguer operacional e higienização do

dos no leilão.

vestuário de trabalho para os trabalhadores da 1.ª
venda de pescado, garantindo o cumprimento das

Estes SPOA encontram-se enquadrados na categoria

regras de qualidade e segurança alimentar aplicáveis a

M3, que, de acordo com a legislação comunitária, cor-

esta matéria.

respondem aos subprodutos próprios para consumo
humano, mas que, por motivos comerciais não têm

Relativamente à utilização de papel pelas áreas admi-

esse destino, sendo encaminhados pela empresa para a

nistrativas, a desmaterialização dos procedimentos

indústria da farinação animal.
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Dados 2020
Os SPOA enquadrados nas categorias M1 e M2 ocorcontaminados com substâncias perigosas, com sinais
de doença transmissível ou da mistura de categorias,
sendo os mesmos, quando ocorrem, devidamente
encaminhados para inceneração.

Os resíduos que assumem maior relevância, tanto

RESÍDUOS PRODUZIDOS

rem pontualmente e correspondem a subprodutos

2.781

94,1%

toneladas de
resíduos produzidos

pela sua tipologia como pela sua quantidade, são os

5,9%

71,4%

28,6%

resíduos
perigosos

operações
de eliminação

operações
de valorização

resíduos
não perigosos

decorrentes das áreas portuárias, encontrando-se a sua
gestão diretamente associada à manutenção das condições de limpeza e salubridade dos portos de pesca.
Esta gestão encontra-se incorporada nas prestações
dos serviços de limpeza, higienização e gestão de

Gestão de resíduos

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

No que diz respeito à gestão de resíduos, esta incide
sobre os resíduos produzidos nas áreas portuárias
sob a gestão e jurisdição da Docapesca. Decorrem das
atividades desenvolvidas nestas áreas, do lixo marinho
produzido nas embarcações e retirado do mar

(Cap.

RESÍDUOS PERIGOSOS

2.617

76%

24%

toneladas de resíduos
não perigosos

operações
de eliminação

operações
de valorização

164

100%

de resíduos perigosos

operações
de valorização

TONELADAS

4.2), e dos resíduos decorrentes da atividade da primei-

resíduos, contratadas. Neste âmbito tem-se investido
igualmente na melhoria continua destas prestações de
serviços, através da introdução de ajustes e alterações
nos conteúdos contratados, nomeadamente ao nível
do armazenamento, triagem e encaminhamento dos
resíduos, no sentido da sua melhor e mais eficiente
gestão, privilegiando-se, sempre que possível, as operações de valorização (ex. reciclagem).

ra venda de pescado desenvolvida nas lotas.
Resíduos não
perigosos
(toneladas)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
2017

2018

2019

2020

102,9

46,2

66,9

Redes de pesca
(plástico) (2)

28,0

19,8

20,8

50,6

Madeira

33,7

115,0

134,0

182,0

24,5

38,8

24,5

18,4

Resíduos
2.143,0
indiferenciados (5)

2.015,0

2.034,0

2.299,0

Total

2291,5

2.259,4

2.616,9

(3)

Embalagens de
papel e cartão (4)

7%

96 %

2.295,2

ção dos edifícios das lotas e dos serviços centrais, estes
representam uma pequena parcela da quantidade
total produzida pela empresa, sendo essencialmente
à primeira venda de pescado) e papel (associado às
atividades administrativas), respetivamente.
No âmbito da promoção da economia circular importa
referir:
O encaminhamento dos resíduos das caixas de

• Códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER): (1) LER 150102; (2) LER 020104; (3) LER 150103; (4)
LER 150101; (5) LER 200301

pescado como matéria-prima para o fabrico de equipamentos similares;

Resíduos
perigosos
(toneladas)

2017

2018

2019

2020

Óleos usados (1)

107,4

144,0

150,8

157,7

Absorventes e
filtros de óleo (2)

0,4

0,6

0,7

6,6

107,8

144,6

151,5

164,3

Total

No que diz respeito aos resíduos associados à explora-

compostos por embalagens de plástico (associadas
%

66,1

4%

88

Embalagens
de plástico (1)

1% 2 % 3 %

RESÍDUOS PERIGOSOS

• Códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER): LER 130208*; LER 150202* e LER 160107*
(1)

(2)

A adoção de novas soluções, como o encaminhamento
de EPS (caixas de esferovite) para valorização. Estas
usualmente não eram recicladas (devido à presença

Embalagem de plástico
madeira

Resíduos indiferenciados
Redes de pesca (plástico)
Embalagem de papel e cartão
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Absorventes e filtros de óleo

Óleos usados

de escamas e odores), mas através do projeto desenvolvido pela empresa BEWI passou-se a assegurar um
melhor destino;
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• Participação no primeiro workshop do projeto
em Lisboa (07/03/2019)

• Deposição das caixas de esferovite
usadas no Porto da Nazaré.

Privilegiamos a redução e
valorização dos resíduos,
incluindo a procura de soluções
que promovam a economia
circular. Neste âmbito,
encaminhamos os resíduos
das caixas de pescado para
o fabrico de equipamentos
similares e as caixas de
esferovite para valorização.

NOVA VIDA PARA AS CAIXAS DE ESFEROVITE
O EPS (poliestireno expandido), a vulgar
esferovite, é um material que facilmente
se desagrega e chega aos nossos mares,
dada a sua leveza. O setor das pescas gera
elevadas quantidades de resíduos EPS.

nas áreas portuárias, sob gestão da Docapesca, para serem transformados em
nova matéria-prima, potenciando várias
utilizações, como a produção de novas
caixas de esferovite.

Consciente do impacte destes materiais
no ambiente, a Docapesca associou-se à
BEWI Circular Portugal, com o objetivo de
encaminhar as caixas de esferovite, que
resultam das atividades desenvolvidas

Este projeto arrancou, no ano de 2020,
nos Portos de Peniche, Nazaré e Sesimbra. O objetivo será que o mesmo se
estenda à totalidade dos principais portos
até 2023.

visando a comunidade piscatória. Estas ações têm como
objetivo alertar para as consequências da deposição de
resíduos no mar, sensibilizando para as vantagens da
adoção de práticas de recolha e separação de resíduos,
a bordo e nos locais de desembarque, prevenindo a
ocorrência de lixo marinho.
Adicionalmente, os prestadores de serviço na área dos
resíduos, no decurso das suas atividades, vão sensibilizando os utilizadores dos espaços para o correto

A abertura para participação em grupos de trabalho, adesão a outras iniciativas e

acondicionamento e separação dos resíduos.

estabelecimento de parcerias que visem a melhoria da deposição, armazenamento e
encaminhamento de resíduos, o aumento das quantidades valorizadas, e a promoção

PRÓXIMOS PASSOS
Alargamento do projeto de encaminhamento de

da circularidade dos materiais e da economia azul.

caixas de esferovite para reciclagem à totalidade
dos portos de pesca da empresa (até 2023).

Ações de sensibilização

Realização de seis ações de sensibilização para a
Um dos importantes vetores de intervenção da Docapesca é a realização de campa-

gestão de resíduos nos principais portos de pesca

nhas de sensibilização, ao abrigo do projeto “A Pesca por um Mar Sem Lixo”

da empresa (até 2022).

(Cap.4.2),
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PARTICIPAÇÃO DA DOCAPESCA NO PROJETO OCEANWISE

A Docapesca participou em 2019, em
três workshops, no âmbito do projeto
Oceanwise, na qualidade de parte
interessada relevante do setor da pesca
em Portugal.
Este é um projeto europeu que procura
desenvolver e implementar medidas a
longo prazo para reduzir o impacte dos
produtos de EPS e XPS, poliestireno
expandido e extrudido, no oceano. É
coordenado pela DGRM - Direção-Geral
de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos e envolve um total de
12 parceiros, de cinco países – Portugal,
Irlanda, França, Espanha e Reino Unido.
Os EPS e XPS são materiais de espuma
plástica usados pelas indústrias da
pesca e aquacultura (caixas de peixe e
de marisco, caixas para isco-vivo, boias),
nas estruturas flutuantes (ancoradouros,
marinas e outros equipamentos marítimos), pela indústria alimentar (grande
distribuição, mercados e consumo e
eventos no exterior), nas embalagens

para eletrodomésticos, entre outras
utilizações. A sua ocorrência nos oceanos
está a ameaçar as espécies e os ecossistemas marinhos, uma vez que: divide-se
em pequenos fragmentos, sendo depois
consumidos pelo plâncton, peixes e aves
marinhas, entrando na cadeia alimentar; a
sua durabilidade faz com que se acumule
na natureza; é um material também
absorvente, funcionando como “esponjas
poluentes”, e leve, o que facilita a sua
dispersão pelo vento.
Através do envolvimento ativo, em
workshops participativos, das diferentes
partes interessadas da cadeia de valor
destes materiais, o projeto visa testar e
propor soluções ou alternativas plausíveis, realistas e sustentáveis e desenvolver ferramentas de economia circular,
por forma a evitar/diminuir a ocorrência
destes produtos no oceano. Pretende
também propor a atualização de políticas
públicas e novas boas práticas adotáveis
pela Indústria.
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A NOSSA ABORDAGEM E DESEMPENHO
A contratação pública é uma das atividades economi-

DEFINIÇÃO DO TÓPICO

camente mais significativas dos Governos, gerando

• Adoção de critérios de
compra/contratação
que assegurem elevados
padrões de segurança
e qualidade alimentar
e promovam práticas
sustentáveis na cadeia de
fornecimento, influenciando
os fornecedores na adoção
dos mesmos.

impactos económicos significativos na sociedade e
impactando na vida de milhares de pessoas, ao longo
de toda a cadeia de valor. A forma como se distribui
valor económico, associado à contratação de produtos
e serviços, ilustra o valor monetário direto adicionado
às economias locais.
A contratação é também uma das atividades que apresenta potenciais riscos de corrupção no setor público,
tendo Portugal registado importantes avanços a este
nível, nomeadamente com a criação de ferramentas
que permitem maior transparência no processo, nomeadamente através de:
Portal dos contratos públicos (Portal BASE), com informação sobre todos os contratos celebrados ao abrigo
do Código dos Contratos Públicos (CCP);
Observatório das obras públicas, um sistema de infor-

COMPRAS
SUSTENTÁVEIS
E GESTÃO DE FORNECEDORES
Pautamos a nossa atuação pela adoção de uma contratação
baseada nos princípios da concorrência e transparência,
estabelecendo uma relação de proximidade e confiança junto
dos nossos fornecedores.

© FotograFia: FaUXELS

© FotograFia: CiCEro CaStro

mação estatística sobre a contratação pública.

ARTICULAÇÃO COM
OUTROS TÓPICOS
• Eficiência energética
• Ética, transparência e credibilidade
• Promoção da economia circular
• Segurança alimentar e certificações
• Segurança no trabalho, saúde e
bem-estar dos colaboradores
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Como empresa do Setor Empresarial do Estado, toda
a contratação efetuada pela Docapesca encontra-se
vinculada ao cumprimento das regras da contratação
pública previstas no CCP. Ao abrigo destas regras,
a empresa promove uma contratação baseada nos
princípios da concorrência e transparência e assegura
o cumprimento das obrigações contratuais inerentes,
criando uma imagem de credibilidade e confiança junto
dos seus fornecedores.
As atribuições neste âmbito estão centralizadas na
Direção de Exploração, responsável pela aquisição de
uma grande quantidade de bens e serviços (com foco
nos fornecedores correntes). No caso dos fornecedores
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de investimento, a sua contratação é maioritariamente
assegurada pela DIMA e DSM

(Cap. 6.1). No entanto,

todas as Direções da Sede e DPL efetuam aquisições,
estando todos vinculados ao cumprimento da legislação, procedimentos instituídos e normas internas.

QUEM SOMOS
E O QUE FAZEMOS

Dados em destaque
(2020)

1.514
fORNECEDORES

O investimento da Docapesca, nesta matéria, vai no
sentido de:
Tornar mais simples e céleres os procedimentos de
contratação;
Estabelecer cadernos de encargos com mais especificidades, que garantam o cumprimento dos requisitos
ambientais, de higiene e segurança no trabalho e na
qualidade e segurança alimentar;
Fazer cumprir os princípios normativos da contratação
pública.

18,5M€

DOCAPESCA, UM
NEGÓCIO RESPONSÁVEL

Fornecedores correntes, que se referem à prestação
de bens e serviços para o funcionamento diário da
empresa – ex. limpezas interiores e exteriores e gestão
de resíduos, vigilância e segurança, entre outros;
Fornecedores de investimento, referentes às pres-

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

AS NOSSAS OPERAÇÕES

GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A Docapesca, a partir de 2018 implementou como procedimento a designação formal
de um Gestor de Execução do Contrato, aprovado pelo Conselho de Administração.
Este novo procedimento tem como objetivo a realização de um acompanhamento mais
efetivo das prestações de serviços, consubstanciado no modelo de Relatório do Gestor
da Execução do Contrato, aplicável a bens e serviços.

2017
25

2018
33

2019
39

2020
32

O investimento na melhoria das contratações concretiza-se também na formação ministrada.
No que diz respeito aos requisitos de contratação,
numa perspetiva de melhoria contínua e decorrente
Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2020

parte do Setor Empresarial do Estado, pretende-se
igualmente:

APOSTA EM FORMAÇÃO

Avaliar soluções de mercado, para a aquisição de bens

COmpRAS EfETUADAS
A FORNECEDORES
NACIONAIS

32

Formação interna, assegurada pela área da contratação pública da Direção de
Apoio Jurídico e Dominial, sobre a aplicabilidade do CCP e os procedimentos
internos existentes.

PRAZO MÉDIO
DE PAGAMENTO
A fORNECEDORES

ANEXOS

(ENCPE 2020), à qual da Docapesca está vinculada como

A Docapesca tem investido na formação dos trabalhadores que, direta e indiretamente, trabalham com a contratação pública, através de:

DIAS

Pagamento a fornecedores

da

CUSTOS COm
fORNECEDORES

99,8%

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

Prazo médio de pagamento a fornecedores (dias)

Formação externa, sobre a aplicação do CCP, funcionalidades da plataforma eletrónica utilizada no processo de contratação (Vortal);

Os fornecedores da Docapesca encontram-se divididos
em dois grandes grupos:

OS NOSSOS MARES

No total e desde 2017, foram realizadas 10 ações de formação, envolvendo 108 participações de trabalhadores, totalizando 965 horas de formação dedicadas à contratação
pública.

e serviços, que promovam a economia circular, a
eficiência dos consumos e recursos.
Avaliar a inclusão de aspetos ambientais e outros de sustentabilidade no âmbito das principais contratações.
De referir que para as principais atividades contratadas,
vigilância e limpezas interiores, a Docapesca nas suas
contratações considera as atualizações salariais que
decorrem de convenções coletivas de trabalho, estabelecidas para os seus setores de atividade. Esta é uma
forma de se promover o direito dos trabalhadores e o

tações no âmbito de empreitadas, equipamentos,

trabalho digno.

viaturas, entre outros.
A cadeia de fornecedores é maioritariamente consti-

Execução do Contrato, aplicável à aquisição de bens

Para garantir o normal funcionamento das atividades,

tuída por fornecedores nacionais, grande parte com

e serviços.

as prestações que representam, de uma forma geral,

cobertura em várias regiões do país.

Desenvolvimento e implementação do novo software para a gestão da contratação pública (arranque no

A Docapesca promove uma relação de abertura e

os contratos de maior valor são: o fornecimento de

PRÓXIMOS PASSOS

ano de 2021).
Estudo e avaliação de soluções de mercado, para

água e energia; a limpeza e gestão de resíduos das

No sentido de se uniformizar e formalizar procedi-

proximidade com os seus fornecedores, considerando

áreas portuárias; a vigilância e segurança destes

mentos e assegurar uma gestão mais eficiente dos

muito importante, neste relacionamento, o cumpri-

espaços; as limpezas interiores de edifícios; as

contratos/fornecedores, foram criadas ferramentas

mento do prazo médio definido para o pagamento a

aquisições de equipamentos; e as empreitadas de

para o seu acompanhamento, sendo um bom

fornecedores. Foi definido com objetivo o pagamento

Avaliação da inclusão de aspetos ambientais e de sus-

reabilitação e construção.

exemplo a implementação do Relatório do Gestor da

dentro de 25 dias de calendário sobre a data da fatura.

tentabilidade no âmbito das principais contratações.
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a aquisição de bens e serviços necessários, que
promovam a economia circular.
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A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. publica o seu Relatório

O “Relatório de Sustentabilidade 2027-2020”, encontra-se

de Sustentabilidade 2017-2020. Este é o 5º relatório de

disponível em formato digital, podendo ser consultado site

sustentabilidade da empresa. O presente relatório foi

da Docapesca, em

preparado de acordo com as Normas da Global Reporting

http://www.docapesca.pt/pt/sustentabilidade.html

Initiative (GRI) na opção “Essencial”.

Agradecimentos:
Gostaríamos de deixar uma palavra especial de agradecimento a
todos as estruturas orgânicas e trabalhadores que contribuíram com
conteúdos para a elaboração do relatório de sustentabilidade, bem
como, a todos as nossas partes interessadas que participaram ativamente no processo de auscultação (entrevistas e inquérito).

Na redação do relatório considerou-se a última revisão

Ciclo de publicação e período coberto pelo relatório:

do organigrama da empresa, decorrida em dezembro de

Este relatório contempla o exercício de quatro anos,

2020, e com entrada em vigor em janeiro de 2021, uma

correspondente ao período de 1 de janeiro de 2017 a 31 de

vez que no período de relato se verificaram várias altera-

dezembro de 2020. O relatório é publicado bianualmente,

ções da estrutura orgânica.

tendo havido um hiato no último ciclo de relato.

Este Relatório de Sustentabilidade é interativo. Para uma

Verificação da informação:

melhor experiência de consulta e leitura use a barra de

A informação constante do relatório não foi sujeita a uma

navegação localizada no topo das páginas, assim como as

verificação externa por uma entidade independente.

Docapesca – Portos e Lotas, SA Av. Brasília – Pedrouços
1400-038 Lisboa

Data de publicação:

Tel. 21 393 61 38 • Fax 21 393 61 01

09/12/2021

area.sustentabilidade@docapesca.pt

hiperligações internas

. Para informações adicionais,

consulte as hiperligações disponíveis para os sites externos
e os QR Codes.
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Opinião e contactos:
Valorizamos a opinião e contributos de todas as nossas partes interessadas. Para qualquer esclarecimento, sugestão ou ideia, no âmbito da
Sustentabilidade, contacte-nos através de:
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS DOS TÓPICOS MATERIAIS/NORMAS GRI/ODS
TÓPICO MATERIAL
Ética, transparência e credibilidade
Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

NORMAS GRI (1)

INDICADORES GRI (1)

GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

102-16, 102-17

GRI 205: Combate à corrupção 2016

205-2, 205-3

GRI 304: Biodiversidade 2016

304-1, 304-2, 304-4

ODS (2)

LOCALIZAÇÃO
Cap. 3.5
Cap. 4.1

Lixo marinho

Cap. 4.2

Maximização do valor do pescado

Cap. 4.3

Atratividade da primeira venda em lota

Cap. 4.4

Comunicação e sensibilização do consumidor

Cap. 4.5

Inovação, investigação e desenvolvimento

Cap. 4.6

Gestão do talento

GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

102-8

GRI 401: Emprego 2016

401-1

GRI 404: Capacitação e Educação 2016

404-1, 404-2, 404-3

Cap. 5.1

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidade 2016

405-1, 405-2

Segurança no trabalho, saúde e bem-estar
dos trabalhadores

GRI 401: Emprego 2016

401-2

GRI 403: Segurança e Saúde no Trabalho 2018

403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9, 403-10

Apoio à comunidade

GRI 413: Comunidades Locais 2016

413-1

Cap. 5.3

GRI 416: Saúde e Segurança do Consumidor 2016

416-1, 416-2

Cap. 6.2

GRI 302: Energia 2016

302-1

GRI 305: Emissões 2016

305-2

GRI 303: Água e Efluentes 2018

303-1, 303-2, 303-3

GRI 301: Materiais 2016

301-1, 301-2

GRI 306: Resíduos 2020

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

102-9

GRI 204: Práticas de Compra 2016

204-1

GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores 2016

308-1

GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2016

414-1

Manutenção e modernização dos estabelecimentos
Segurança alimentar e certificações
Eficiência energética
Gestão da água e efluentes
Promoção da economia circular

Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

Cap. 5.2

Cap. 6.1

Cap. 6.3
Cap. 6.4
Cap. 6.5

Cap. 6.6

• (1) Às normas e indicadores indicados, acresce a Norma gri 103: abordagem de gestão e os indicadores 103-1, 103-2, 103-3, que são transversalmente aplicáveis. os tópicos materiais “Lixo marinho”, “Maximização do valor do pescado”, “atratividade da primeira venda em lota”, “Comunicação e sensibilização do consumidor”, “inovação, investigação e desenvolvimento” não têm correspondência com as Normas gri, motivo
pelo qual não se inclui nos conteúdos específicos da tabela gri.
• (2) oDS – objetivos de Desenvolvimento Sustentável

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2020 | ANEXOS

80

VISÃO GERAL

QUEM SOMOS
E O QUE FAZEMOS

DOCAPESCA, UM
NEGÓCIO RESPONSÁVEL

OS NOSSOS MARES

AS NOSSAS PESSOAS
E COMUNIDADES

AS NOSSAS OPERAÇÕES

SOBRE ESTE
RELATÓRIO

ANEXOS

TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS ODS
ODS

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.

Cap. 5.3

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Cap. 5.2

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Cap. 5.1

Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas.

Cap. 5.1

Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos.

Cap. 6.4

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.

Cap. 6.3

Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos.

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis.

Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis.

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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5.2, Cap. 5.3, Cap. 6.3, Cap. 6.4, Cap. 6.5,
Cap. 6.6
Cap. 4.6

Cap. 4.2, Cap. 4.3, Cap. 4.5
Cap. 6.3, Cap. 6.4, Cap. 6.5, Cap. 6.6
Cap. 4.1, Cap. 4.2, Cap. 4.3, Cap. 4.4,
Cap. 4.5, Cap. 4.6, Cap. 6.4, Cap. 6.5

Cap. 3.5, Cap. 6.6

Cap. 4.1, Cap. 4.2, Cap. 4.3, Cap. 4.4,
Cap. 4.5, Cap. 4.6, Cap. 5.3
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TABELA GRI
CONTEÚDOS GERAIS
LOCALIZAÇÃO

GRI 102: CONTEÚDOS GERAIS
Referente à norma publicada em 2016

PERFIL ORGANIZACIONAL
102-1 Nome da organização
Docapesca – Portos e Lotas, SA
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços
Cap. 2.2 O negócio Docapesca
102-3 Localização da sede
Av. Brasília – Pedrouços 1400-038 Lisboa
102-4 Localização das operações
Cap. 2.2 O negócio Docapesca

Pág. 13-14

102-5 Tipo e natureza jurídica da propriedade
A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar e pelo Ministério das Finanças.
102-6 Mercados servidos
Cap. 2.2 O negócio Docapesca

Pág. 13-14

A Docapesca opera no território de Portugal continental, no litoral de Caminha a Vila Real de Santo António. Serve vários setores da economia: setor primário das pescas e o setor terciário; fornecimento do serviço público de primeira venda de
pescado; fornecimento de serviços da cadeia de frio, incluindo venda de gelo, entrepostos frigoríficos concessionados a terceiros; mercados de segunda venda - retalho alimentar; prestação do serviço de fornecimento de dados estatísticos
(universidades, centros de investigação, associações de pescadores, organizações de produtores, entre outros); cativações para a Segurança Social, para os sindicatos, entre outros; serviços associados à náutica de recreio, estaleiros navais, emissão
de títulos de utilização, licenças.
A Docapesca conta com um conjunto diversificado de clientes, dos quais se destacam os armadores, os compradores de pescado do retalho alimentar e estabelecimentos do canal HORECA, as organizações de produtores, as empresas da indústria conserveira. Como beneficiários temos pescadores, armadores, sindicatos, mútuas.
102-7 Dimensão da organização
Cap. 1.2 A Docapesca em números

Pág. 6-7

Cap. 2.2 O negócio da Docapesca

Número de Colaboradores
Vendas Líquidas / Receitas Líquidas

Pág. 13-14
2017

2018

2019

2020

487

481

500

500

25 706 975 €

27 101 015 €

26 950 994 €

25 546 082 €

Capitalização – Capital Próprio

15 158 803 €

16 452 914 €

17 567 352 €

20 598 716 €

Capitalização – Passivo

18 201 640 €

21 824 422 €

18 578 537 €

18 680 510 €
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102-8 Informação sobre colaboradores e outros trabalhadores
Número total de colaboradores por duração de contrato
e por género
Contrato sem termo

Contrato a termo certo

2017

2018

2019

2020

Homens

386

386

387

368

Mulheres

101

95

95

104

Subtotal

487

481

482

472

Homens

0

0

12

15

Mulheres

0

0

6

13

Subtotal

0

0

18

28

487

481

500

500

2017

2018

2019

2020

Sede

67

64

63

70

Norte

23

22

17

22

Matosinhos

56

48

53

48

Centro Norte

57

58

65

65

Centro

83

89

88

82

Total Colaboradores

Número total de colaboradores por duração de contrato
e por região
Contrato sem termo

Contrato a termo certo

Centro Sul

63

63

64

67

Algarve

138

137

132

118

Subtotal

487

481

482

472

Sede

0

0

3

5

Norte

0

0

3

2

Matosinhos

0

0

2

0

Centro Norte

0

0

1

3

Centro

0

0

5

4

Centro Sul

0

0

1

3

Algarve

0

0

3

11

Subtotal
Total Colaboradores
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2017

2018

2019

2020

Homens

383

384

397

381

Mulheres

101

95

101

117

Subtotal

484

479

498

498

Homens

3

2

2

2

Mulheres

0

0

0

0

Subtotal
Total Colaboradores

3

2

2

2

487

481

500

500

• Notas: os dados reportam-se ao número de colaboradores existentes à data de 31 de dezembro de cada ano. Um dos membros do Conselho de administração faz parte do quadro de pessoal pelo que, para que o número total de trabalhadores seja coerente, está incluído nos técnicos superiores.

102-9 Cadeia de fornecedores
Cap. 6.6. Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

LOCALIZAÇÃO
Pág. 77-78

102-10 Alterações significativas na organização ou na sua cadeia de fornecedores
No período de relato ocorreram várias alterações na estrutura orgânica da empresa, a última decorrida em dezembro de 2020 e com entrada em vigor em janeiro de 2021.
Adicionalmente, refira-se as seguintes alterações:
•

A Docapesca em 2020 deu início aos trabalhos das comissões constituídas para a concretização da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades municipais (ao abrigo do DL n.º 58/2019, de 30 de abril, e DL n.º
72/2019, de 28 de maio), no contexto das áreas da náutica de recreio e das frentes ribeirinhas. Até ao final do ano foi possível a conclusão dos trabalhos com os Municípios da Nazaré, Peniche, Cascais, Lagos, Faro e Olhão.

•

Estabelecimento da SmartOcean - Associação para a promoção e desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, da qual a Docapesca subscreveu 58 das 215 unidades de participação, de 2.500,00 euros cada, num valor total de
145.000,00 euros, correspondentes a 27% do capital da associação. Esta participação foi precedida de Deliberação Social Unânime por Escrito (DUE) por parte do acionista, de 28/12/2018.

102-11 Abordagem ao princípio da precaução
Cap. 3.1 Compromisso com a sustentabilidade

Pág. 15-17

Cap. 4. Os nossos mares

Pág. 26-34

Cap. 6. As nossas operações

Pág. 61-78

102-12 Iniciativas externas
Cap. 3.1 Compromisso com a sustentabilidade

Pág. 16-17

A Docapesca é parceira do programa "Portugal Sou Eu" (PSE), tendo subscrito os seus princípios e valores e integrado o logótipo do PSE nas etiquetas CCL - Comprovativo de Compra em Lota.
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102-13 Participação em associações
A Docapesca participa nas seguintes associações:
•

Algarve STP

•

Associação dos Portos de Portugal

•

Associação Portuguesa de Portos de Recreio

•

BBA - Associação Nacional para os Biorecursos Marinhos e Biotecnologia Azul

•

Fileira do Pescado

•

Fórum Oceano

•

Portugal Foods

•

Portugal Sou Eu

ESTRATÉGIA
102-14 Declaração da Administração
Carta às nossas partes interessadas

Pág. 5

ÉTICA E INTEGRIDADE
102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta
Cap. 2.1. Missão, visão, valores

Pág. 12

Cap. 3.5 Ética, transparência e credibilidade

Pág. 23-25

102-17 Mecanismos para aconselhamento e preocupações sobre ética
Cap. 3.5 Ética, transparência e credibilidade

Pág. 23-25

GOVERNAÇÃO
102-18 Estrutura de Governação
Consultar informação referente ao organigrama e órgãos sociais, assim como os Estatutos da Docapesca (Aviso n.º 9989/2018, 26 de julho de 2018, publicado na 2.ª série do Diário da República), disponível no site da empresa.
Cap.3.2 Governança da sustentabilidade

Pág. 18

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
102-40 Lista de grupos de stakeholders
Cap.3.4 Envolvimento das partes interessadas

Pág. 21-22

102-41 Acordos de contratação coletiva

N.º total de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva
N.º total de trabalhadores
Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva (%)

2017

2018

2019

2020

428

422

441

442

487

481

500

500

88%

88%

88%

88%

• Nota: os dados reportam-se ao número de colaboradores existentes à data de 31 de dezembro de cada ano. os restantes trabalhadores não abrangidos por negociação coletiva são funcionários públicos a exercer funções na Docapesca através de acordo de Cedência de interesse Público.
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102-42 Identificação e seleção de stakeholders
Cap.3.4 Envolvimento das partes interessadas

Pág. 21-22

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders
Cap.3.4 Envolvimento das partes interessadas

Pág. 21-22

102-44 Principais questões e preocupações identificadas
Cap.3.3 Os nossos tópicos materiais

Pág. 19-20

No âmbito do inquérito online realizado junto dos grupos de partes interessadas, os tópicos de sustentabilidade foram classificados de acordo com o grau de importância que estes têm nas suas avaliações e decisões em relação à Docapesca. Apresenta-se
na tabela seguinte o top 5 de tópicos avaliados como mais relevantes por cada grupo de partes interessadas.
Tutela e acionista

Clientes

Trabalhadores

Concedentes e fornecedores

• Segurança alimentar e certificações

• Atratividade da primeira venda em lota

• Lixo marinho

• Saúde e bem-estar dos trabalhadores

• Atratividade da primeira venda em lota

• Lixo marinho

• Saúde e bem-estar dos trabalhadores

• Segurança no trabalho

• Maximização do valor do pescado

• Segurança alimentar e certificações

• Manutenção e modernização dos estabelecimentos

• Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

• Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

• Segurança no trabalho

• Segurança alimentar e certificações

• Ética, transparência e credibilidade

• Gestão dos resíduos e economia circular

• Manutenção e modernização dos estabelecimentos

• Atratividade da primeira venda em lota

• Lixo marinho

• Segurança no trabalho

• Segurança alimentar e certificações

• Lixo marinho

• Maximização do valor do pescado
• Ética, transparência e credibilidade
Associações representativas dos pescadores e da náutica de recreio

Grupos de ação costeira

Regulação e fiscalização

Entidades públicas tuteladas pelo Ministério do Mar

• Manutenção e modernização dos estabelecimentos

• Lixo marinho

• Ética, transparência e credibilidade

• Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

• Ética, transparência e credibilidade

• Maximização do valor do pescado

• Segurança no trabalho

• Gestão dos resíduos e economia circular

• Comunicação e sensibilização do consumidor

• Segurança alimentar e certificações

• Segurança alimentar e certificações

• Lixo marinho

• Lixo marinho

• Gestão dos resíduos e economia circular

• Saúde e bem-estar dos trabalhadores

• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

• Segurança alimentar e certificações

• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

• Ética, transparência e credibilidade
• Inovação, investigação e desenvolvimento

• Saúde e bem-estar dos trabalhadores

• Segurança alimentar e certificações
• Maximização do valor do pescado
• Eficiência energética
Entidades locais e regionais

Comunidade

Parcerias/investigação

• Lixo marinho

• Lixo marinho

• Comunicação e sensibilização do consumidor

• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

• Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

• Saúde e bem-estar dos trabalhadores

• Maximização do valor do pescado

• Inovação, investigação e desenvolvimento

• Gestão da água e efluentes

• Comunicação e sensibilização do consumidor

• Lixo marinho

• Segurança alimentar e certificações

• Atratividade da primeira venda em lota

• Internacionalização do setor
• Segurança alimentar e certificações
• Atratividade da primeira venda em lota
• Maximização do valor do pescado
• Alterações climáticas
• Gestão dos resíduos e economia circular

• Nota: apenas se apresentam os resultados referentes aos grupos de partes interessadas cuja taxa de resposta ao inquérito foi superior a 20%. Na existência de tópicos classificados em ex æquo, a lista foi alargada a mais de cinco tópicos.
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PRÁTICAS DE RELATO
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
Este relatório incide sobre as atividades da Docapesca – Portos e Lotas, S.A.
102-46 Definição do conteúdo do relatório e limites dos tópicos
Cap.3.3 Os nossos tópicos materiais

Pág. 19-20

102-47 Lista de tópicos materiais
Cap.3.3 Os nossos tópicos materiais

Pág. 20

102-48 Reformulação de informações
Não há reformulações a assinalar
102-49 Alterações no relato
Não há alterações a assinalar
102-50 Período coberto pelo relatório
Sobre este relatório

Pág. 79

102-51 Data do relatório anterior mais recente
O último relatório de sustentabilidade foi publicado em 2017, referente ao exercício de 2015/2016.
102-52 Ciclo de publicação
Sobre este relatório

Pág. 79

102-53 Contactos para questões sobre o relatório
Sobre este relatório

Pág. 79

102-54 Declaração de conformidade com as Normas GRI
Sobre este relatório

Pág. 79

102-55 Tabela GRI
A presente tabela

Pág. 82-89

102-56 Verificação externa
Sobre este relatório
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ABORDAGEM DE GESTÃO
GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

LOCALIZAÇÃO

Referente à norma publicada em 2016
103-1 Explicação do tópico material e do seu Limite
Cap. 3.3 Os nossos tópicos materiais

Pág. 19-20

Cada tópico material apresenta, no início do respetivo subcapítulo, informação introdutória sobre a sua relevância para a Docapesca.
103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
Cada tópico material apresenta, no respetivo subcapítulo, no campo “A nossa abordagem e desempenho”, informação sobre a estratégia, políticas e compromissos definidos, responsabilidades, entre outras informações relevantes, que refletem a forma de
gestão da Docapesca. Adicionalmente, apresenta-se uma seleção de ações específicas, tais como projetos, programas e iniciativas, desenvolvidas pela Docapesca, como forma de ilustrar a concretização da sua gestão neste âmbito.
No que diz respeito às reclamações e no âmbito das competências da empresa, existem dois tipos de reclamações formalmente distintas: (1) as reclamações de pescado, ao abrigo da prestação do serviço de primeira venda, apesar da empresa nunca ser
detentora do pescado; e (2) as reclamações relativas aos serviços prestados pela empresa.
No que respeita ao pescado, são geridas como reclamações as situações que coloquem em causa a conformidade e segurança alimentar do produto, bem como as respeitantes às espécies, tamanho e grau de frescura. Todas as reclamações são registadas. No âmbito da segurança alimentar são registadas, sendo analisada a causa da não conformidade, definidas as ações de correções consideradas necessárias, pelos responsáveis pela segurança alimentar. No caso de reclamações efetuadas que não
coloquem em causa a segurança do produto, são geridas como ocorrências, sendo registadas no impresso de registo de ocorrências, documentando a decisão tomada pelo responsável. Se a reclamação estiver relacionada com a espécie, o tamanho ou o
grau de frescura, é feito um registo da mesma, e é efetuada a respetiva avaliação. Caso se conclua que o comprador tem razão, e sempre com autorização superior, são efetuadas as devidas correções à fatura.
No que se refere às reclamações efetuadas no âmbito dos restantes serviços prestados pela empresa, encontram-se disponíveis vários canais de reclamação: livro de reclamações eletrónico acessível a partir do site da empresa, um formulário e um email
para comunicar irregularidades (Cap.3.5), também disponível a partir do site da Docapesca, livros de reclamações físicos disponíveis nos estabelecimentos da empresa. Salienta-se ainda que a empresa tem uma Política de Comunicação de Irregularidades
que se encontra disponível para consulta no referido site.
103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A Docapesca realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a cada tópico e definidos no âmbito da sua estratégia. Para avaliar a eficácia da forma de gestão, conta também com os resultados de auditorias (internas e externas), de
inspeções e de outras atividades de supervisão, assim como com a avaliação das ações empreendidas para tratar riscos e oportunidades e feedback dos stakeholders. De referir que a empresa está sujeita a supervisão e controlo externo por parte de várias
entidades e organismos, nos termos legalmente previstos para as empresas do Setor Empresarial do Estado, como por ex., a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização da Direção-Geral de
Recursos Naturais, segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
DESEMPENHO ECONÓMICO
LOCALIZAÇÃO

GRI 201: DESEMPENHO ECONÓMICO
Referente à norma publicada em 2016
201-1 Valor económico direto gerado e distribuído
2017

2018

2019

2020

I) Valor Económico Direto Gerado

25 706 976 €

27 101 015 €

26 950 995 €

25 546 082 €

Receitas

25 706 976 €

27 101 015 €

26 950 995 €

25 546 082 €

II) Valor Económico Direto Distribuído (Custos operacionais)

24 590 870 €

26 156 795 €

27 136 348 €

27 603 372 €

Despesas com financiadores e acionistas
Despesas com o Estado e outras entidades públicas
Despesas com investimentos efetuados na comunidade

9 434 €

10 435 €

20 268 €

8 352 €

494 194 €

715 871 €

1 070 286 €

475 545 €

3 009 999 €

4 242 878 €

4 753 926 €

5 813 209 €

Despesas com pessoal (e)

11 461 846 €

12 146 170 €

12 261 024 €

12 798 195 €

Despesas operacionais (f)

9 615 398 €

9 041 442 €

9 030 845 €

8 508 072 €

1 116 106 €

944 220 €

-185 353 €

-2 057 290 €

III) Valor Económico Acumulado (I-II)

De referir que a Docapesca recebeu apoio financeiro por parte do Governo, decorrente do Programa Operacional MAR 2020.

GRI 204: PRÁTICAS DE COMPRAS
Referente à norma publicada em 2016
204-1 Proporção de despesas com fornecedores locais
Cap. 6.6 Compras sustentáveis e gestão de fornecedores

Pág. 77-78
2017

Total de custos com fornecedores estrangeiros

2018

2019

2020

10 666 €

8 714 €

16 351 €

37 694 €

Total de custos com fornecedores nacionais

16 511 276 €

17 442 473 €

18 627 587 €

18 502 664 €

Total de custos com fornecedores

16 521 942 €

17 451 188 €

18 643 939 €

18 540 358 €

99,94%

99,95%

99,91%

99,8%

Percentagem de compras efetuadas a fornecedores nacionais
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LOCALIZAÇÃO

GRI 205: COMBATE À CORRUPÇÃO
Referente à norma publicada em 2016
205-2 Comunicação e formação em políticas e procedimentos de combate à corrupção
Cap. 3.5 Ética, transparência e credibilidade

Pág. 23-25

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas
Cap. 3.5 Ética, transparência e credibilidade

Pág. 23-25
2017

2018

2019

2020

N.º total de incidentes confirmados de corrupção

0

0

0

0

N.º total de incidentes confirmados nos quais colaboradores foram demitidos ou disciplinados devido a corrupção

0

0

0

0

N.º total de incidentes confirmados nos quais contratos com parceiros de negócio foram
terminados ou não renovados devido a violações provocadas por corrupção

0

0

0

0

DESEMPENHO AMBIENTAL
GRI 301: MATERIAIS

LOCALIZAÇÃO

Referente à norma publicada em 2016
301-1 Consumo total de materiais usados por peso ou volume
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 73-74

Para o relato do presente indicador considerou-se as caixas para acondicionamento do pescado para a primeira venda, produzidas em polietileno de alta densidade (material não renovável), como sendo a tipologia de material mais representativa da
atividade da Docapesca.
301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 73-74

Para o relato do presente indicador considerou-se as caixas para acondicionamento do pescado para a primeira venda, produzidas em polietileno de alta densidade (material não renovável), como sendo a tipologia de material mais representativa da
atividade da Docapesca.
No caso do material reciclado, este diz respeito apenas às caixas de pescado azul, que servem para evitar o contacto direto das restantes caixas (cor-de-laranja e brancas) com o solo. De referir que as caixas cor-de-laranja e brancas, por terem contacto
direto com o produto alimentar, são produzidas com matéria-prima virgem.

GRI 302: ENERGIA
Referente à norma publicada em 2016
302-1 Consumo de energia dentro da organização
Cap. 6.3 Eficiência energética

Pág. 68-69

A Docapesca efetua anualmente concursos públicos para o fornecimento de energia elétrica, no sentido de se obterem tarifas mais vantajosas, servindo o seu próprio consumo, mas também o dos seus concessionários/clientes, referentes às instalações
cedidas a terceiros, e cujo valor é posteriormente faturado pela empresa. Os consumos de eletricidade reportados são referentes aos portos de pesca: Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Sesimbra,
Setúbal, Sines, Sagres, Olhão, Lagos, Rio Arade, Albufeira, Quarteira, Vila Real de Santo António. Para o cálculo da eletricidade consumida pela Docapesca, deduziu-se do total de eletricidade comprada o valor de eletricidade fornecido aos concessionários/
clientes.
Os consumos de gasóleo e gasolina são referentes à frota da empresa.
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GRI 303: ÁGUA E EFLUENTES
Referente à norma publicada em 2018
303-1 Interações com a água como um recurso partilhado
Cap. 6.4 Gestão de água e efluentes

Pág. 71-72

303-2 Gestão dos impactes relacionados com a descarga de água
Cap. 6.4 Gestão de água e efluentes

Pág. 71-72

303-3 Captação de água
Cap. 6.4 Gestão de água e efluentes

Pág. 71-72

No texto do relatório, a referência a “consumo de água” diz respeito à captação de água, por uma questão de simplificação da linguagem. Neste caso os dados reportam-se exclusivamente a água adquirida a terceiros, i.e., às entidades gestoras municipais.
A Docapesca não tem disponíveis dados referentes à água salgada captada, utilizada nalguns portos de pesca.
Captação de água por Direções de Lotas e Portos (DLP) (m3)
DLP Norte e Matosinhos

2017

2018

2019

2020

211 736

198 908

216 6700

99 033
52 368

DLP Centro Norte

56 179

39 867

53 185

DLP Centro

56 368

33 779

49 434

57 322

DLP Centro Sul

50 222

36 973

49 768

48 600

DLP Sul
Total

71 435

114 339

85 761

92 474

445 941

423 867

454 848

349 798

Os dados reportados dizem respeito aos portos de pesca de: Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Olhão, Lagos, Portimão, Quarteira, Vila Real de Santo António. Não
incluem a água das instalações cedidas a terceiros e cujo valor é faturado pela Docapesca aos seus utentes.

GRI 304: BIODIVERSIDADE
Referente à norma publicada em 2016
304-1 Instalações operacionais pertencentes, arrendadas, geridas, ou próximas de áreas protegidas, ou em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas
Alguns dos portos de pesca da empresa encontram-se localizados em áreas protegidas e com relevância no âmbito da biodiversidade, destacando-se as áreas classificadas como Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natura 2000.
Estatuto de proteção
Infraestrutura

Localização

Rede Nacional
Áreas Protegidas

Rede Natura
2000

Lota de Esposende

Litoral Norte

X

X

X

Lota de Aveiro

Ria de Aveiro

Lota de Peniche

Peniche/Santa Cruz

Lotas de Vila Nova de Milfontes e de Sagres

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

X
X

Lotas de Vila Nova de Milfontes, Sines e Sagres

Costa Sudoeste

X

Lota de Olhão e Posto de Tavira

Ria Formosa

X

Lota de Vila Real de Santo António

Sapais de Castro Marim

X
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304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade
Cap. 4.1 Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

Pág. 27-31

No que diz respeito às operações próprias da Docapesca, a maioria das infraestruturas da empresa está localizada em áreas urbanas e/ou com outras atividades portuárias com maior significância, pelo que os impactes diretos associados à atividade da
Docapesca acabam por assumir menor significância. Como principais impactes ambientais diretos refira-se a produção de resíduos e efluentes e, de forma indireta, os impactes associados à circulação de veículos/embarcações e ao ruído gerado.
304-4 Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações da organização
Cap. 4.1 Preservação dos recursos e ecossistemas marinhos

Pág. 27-31

Nas áreas afetadas diretamente pelas instalações da empresa, não se identificou a existência de espécies ameaçadas.
LOCALIZAÇÃO

GRI 305: EMISSÕES
Referente à norma publicada em 2016
305-2 Emissões indiretas (âmbito 2) de GEE
Cap. 6.3 Eficiência energética

Pág. 68-70

As emissões de âmbito 2, associados ao consumo de eletricidade da Docapesca, foram calculadas com base no método baseado na localização (location-based approach). Para tal recorreu-se aos fatores de emissão indicados pela Association of Issuing
Bodies nos seus relatórios anuais, “European Residual Mixes - Results of the calculation of Residual Mixes” (2017 - Version 1.13, 2018-07-11; 2018 - Version 1.2, 2019-07-11; 2019 - Version 1.1, 2020-09-08; 2020 - Version 1.0, 2021-05-31).
LOCALIZAÇÃO

GRI 306: RESÍDUOS
Referente à norma publicada em 2020
306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 75-76

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 75-76

A gestão de resíduos da empresa é efetuada, na sua maioria, por operadores de gestão de resíduos contratados para o efeito, responsáveis também pela limpeza e higienização das áreas portuárias. Estão definidas cláusulas contratuais específicas, que
devem ser seguidas pelas entidades envolvidas. São elaborados e enviados, pelos respetivos operadores de gestão de resíduos, relatórios mensais e, anualmente, os dados são validados no portal SILiAmb.
306-3 Resíduos gerados
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 75-76
2017

2018

2019

2020

Destinados para operações de valorização

108

145

151

164

Destinados para operações de eliminação

0

0

0

0

108

145

151

164

Resíduos gerados (toneladas)
Resíduos perigosos

Total
Resíduos não perigosos

Destinados para operações de valorização

367

404

406

632

Destinados para operações de eliminação

1929

1888

1853

1985

2295

2291

2259

2617

2403

2436

2411

2781

Total
Total de resíduos gerados

A compilação dos dados foi realizada com base no MIRR - Mapa Integrado de Registo de Resíduos, relato anual da produção de resíduos à Agência Portuguesa de Ambiente
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306-4 Resíduos destinados a operações de valorização
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 75-76

Resíduos destinados a operações de valorização (toneladas)

2017

2018

2019

2020

Resíduos perigosos

107,4

144,0

150,8

157,7

Código LER 150202* (absorventes, filtros de óleo, etc.)

0,1

0,3

0,6

0,1

Código LER 160107* (filtros de óleo)

0,2

0,3

0,1

6,5

Total de resíduos perigosos

107,8

144,6

151,5

164,3

Código LER 200301 (mistura de resíduos)

322,0

Código LER 130208* (óleos usados)

Resíduos não perigosos

218,0

132,0

181,0

Código LER 150101 (embalagem papel e cartão)

24,5

38,8

24,5

18,4

Código LER 150102 (embalagem plástico)

66,1

102,9

46,2

66,9

Código LER 150103 (madeira)

33,7

115,0

134,0

182,0

Código LER 020104 (plásticos - redes de pesca)

28,0

19,8

20,8

50,6

Total de resíduos não perigosos
Total de resíduos destinados a operações de valorização

Resíduos não perigosos

408,5

406,4

639,9

553,0

557,9

804,2

2017

2018

2019

2020

Outras operações de valorização

Onsite

0,0

0,0

0,0

0,0

(R7, R8, R10, R11, R12, R13)

Offsite

107,8

144,6

151,5

164,3

Total

107,8

144,6

151,5

164,3

Resíduos destinados a operações de valorização (toneladas)
Resíduos perigosos

370,2
478,0

Reciclagem

Onsite

0,0

0,0

0,0

0,0

(R3, R4, R5)

Offsite

66,1

102,9

46,2

66,9

Total

66,1

102,9

46,2

66,9

Outras operações de valorização

Onsite

0,0

0,0

0,0

0,0

(R7, R8, R10, R11, R12, R13)

Offsite

86,2

173,6

179,3

251,0

Total

86,2

173,6

179,3

251,0

A compilação dos dados foi realizada com base no MIRR - Mapa Integrado de Registo de Resíduos, relato anual da produção de resíduos à Agência Portuguesa de Ambiente.
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306-5 Resíduos destinados a operações de eliminação
Cap. 6.5 Promoção da economia circular

Pág. 75-76

Resíduos destinados a operações de eliminação (toneladas)
Resíduos não perigosos

Código LER 200301 (mistura de resíduos)

2018

2019

2020

1925,0

1883,0

1853,0

1977,0

2020

2017

2018

2019

Confinamento em aterro

Onsite

0,0

0,0

0,0

0,0

(D1, D5)

Offsite

1155,0

1129,8

1111,8

1186,2

Total

1155,0

1129,8

1111,8

1186,2

Outras operações de eliminação

Onsite

0,0

0,0

0,0

0,0

(D2 a D4, D6 a D9, D12 a D15)

Offsite

770,0

753,2

741,2

790,8

Total

770,0

753,2

741,2

790,8

Resíduos destinados a operações de eliminação (toneladas)
Resíduos não perigosos

2017

A compilação dos dados foi realizada com base no MIRR - Mapa Integrado de Registo de Resíduos, relato anual da produção de resíduos à Agência Portuguesa de Ambiente.

GRI 308: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

LOCALIZAÇÃO

Referente à norma publicada em 2016
308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais
Cap. 6.6 Compras sustentáveis e gestão de fornecedores.
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DESEMPENHO SOCIAL
LOCALIZAÇÃO

GRI 401: EMPREGO
Referente à norma publicada em 2016
401-1 Contratação de novos colaboradores e rotatividade dos colaboradores
Cap. 5.1 Gestão do talento

Pág. 49-51
2020

Número total de colaboradores no final do período de relato, por localização,
sexo e faixa etária

Sede

Norte

Matosinhos

Centro Norte

Centro

Centro Sul

Algarve

Homens
Mulheres
Subtotal
Homens
Mulheres
Subtotal
Homens
Mulheres
Subtotal
Homens
Mulheres
Subtotal
Homens
Mulheres
Subtotal
Homens
Mulheres
Subtotal
Homens
Mulheres
Subtotal

Total Colaboradores (por Faixa Etária)
Total Colaboradores (por Sexo)

Total Colaboradores (por Localização)

Homens
Mulheres
Sede
Norte
Matosinhos
Centro Norte
Centro
Centro Sul
Algarve

Total Colaboradores

Entradas

Saídas

<30

30 a 50

>50

<30

30 a 50

>50

25%
75%
50%

5%
29%
18%
29%
0%
20%
0%
10%
4%
23%
20%
22%
37%
17%
33%
10%
60%
20%
26%
14%
25%
21%
19%
21%
19%
13%
4%
22%
23%
30%
18%
20%

7%
17%
11%
0%
0%
0%
7%
0%
7%
8%
14%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

25%
0%
13%

0%
0%
0%
14%
0%
10%
0%
0%
0%
15%
0%
11%
48%
0%
39%
5%
20%
8%
15%
14%
15%
13%
23%
8%
5%
8%
15%
21%
31%
21%
22%
20%

13%
8%
11%
0%
0%
0%
36%
100%
40%
31%
29%
30%
21%
0%
16%
23%
17%
21%
22%
17%
22%
20%

0%
100%
0%
0%
0%
33%
42%
89%
100%
90%
93%
100%
94%
64%
50%
63%
62%

0%
100%
14%
0%
11%
25%
33%
78%
0%
70%
47%
0%
41%
57%
0%
50%
40%

• Nota: os dados reportam-se ao número de colaboradores existentes à data de 31 de dezembro de cada ano.
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401-2 Benefícios para colaboradores a tempo inteiro que não são atribuídos a colaboradores temporários ou a tempo parcial
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 57-58

Os benefícios mencionados são conferidos apenas aos trabalhadores do quadro (efetivos).

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

LOCALIZAÇÃO

Referente à norma publicada em 2018
403-1 Sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 55-56

A organização não tem um sistema de gestão de segurança e de saúde no trabalho (SGSST) implementado. No entanto este está a ser, paulatinamente, desenvolvido, havendo já uma intenção clara de desenhar a estrutura do mesmo e desenvolver todas
as ações que o possam robustecer, tais como:
•

Existência de uma plataforma informática de suporte de dados que todos os envolvidos no sistema possam comunicar, carregar e trabalhar dados;

•

Desenvolvimento de um Manual de Procedimentos de SST;

•

Formação mais específica na área de SST (interlocutores).

A Docapesca definiu como objetivo a implementação do SGSST até ao primeiro semestre de 2023.
403-2 Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 55-56

A Docapesca contrata serviços externos de segurança no trabalho que realizam, anualmente, visitas a todas as instalações onde existam trabalhadores da empresa a desempenhar funções com o objetivo de realizar auditorias e avaliações de riscos,
utilizando para esse fim uma checklist adaptada às reais necessidades da empresa. Decorrente deste processo, é elaborado um relatório de auditoria e avaliação de risco, que por sua vez é analisado por técnicos superiores de SST (Nível VI) da Direção de
Recursos Humanos (DRH) e que, em conjunto com o fornecedor externo de serviços de SST, definem medidas de correção e minimização dos riscos identificados, respeitando a hierarquia de controlo de riscos. As unidades orgânicas são também envolvidas no processo de definição e implementação das ações relativas às não conformidades e oportunidades de melhoria identificadas. Localmente existem interlocutores de SST que apoiam essas atividades e que têm vindo a frequentar ações de formação
sobre esta temática.
Os trabalhadores têm: 1) conhecimento dos principais riscos associados às suas funções; 2) formação em SST; 3) equipamentos de proteção individual disponíveis e adequados ao desempenho das suas funções; 4) consultas de medicina no trabalho.
As situações de perigo podem ser relatadas por qualquer trabalhador, através do envio de emails para a DRH. Este relato destina-se a fins de melhoria contínua e não para identificar os trabalhadores denunciantes, estando assegurado que não existem
represálias aos trabalhadores por participarem na identificação das situações de perigo.
403-3 Serviços de saúde no trabalho
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 57

403-4 Envolvimento do colaborador na participação, consulta e comunicação sobre saúde e segurança no trabalho
Os trabalhadores da Docapesca são chamados a participar através da consulta anual aos trabalhadores bem como pela comunicação, através de email, de situações que considerarem relevantes.
403-5 Formação dos colaboradores em saúde e segurança no trabalho
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 55-56

403-6 Promoção da saúde do colaborador
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 57

403-7 Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança no trabalho atribuíveis a relações comerciais
Não foram considerados relevantes os impactos atribuíveis a relações comerciais.
403-9 Acidentes de trabalho
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 55-56

A recolha de dados relativa a acidentes de trabalho é efetuada com base nas comunicações efetuadas à seguradora e à análise dos relatórios internos de acidentes de trabalho (de preenchimento obrigatório). Para o cálculo da taxa de frequência de acidentes de trabalho foi utilizado um fator de normalização do número de horas trabalhadas de 1.000.000.
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403-10 Doenças profissionais
Cap. 5.2 Segurança no trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores

Pág. 55-56
LOCALIZAÇÃO

GRI 404: CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO
Referente à norma publicada em 2016
404-1 Média anual de horas de formação anual por colaborador
Cap. 5.1 Gestão do talento

Pág. 50-52

Número total de horas de colaboradores, por categoria funcional e género

Administração

Homens
Mulheres
Subtotal

Técnico Superior

Homens
Mulheres
Subtotal

Técnico

Homens
Mulheres
Subtotal

Administrativo

Homens
Mulheres
Subtotal

Operador de Exploração

Homens
Mulheres
Subtotal

Operador de Serviços de Apoio

Homens
Mulheres
Subtotal

Operador de Venda

Homens
Mulheres
Subtotal

Operador Técnico e de Manutenção

Homens
Mulheres
Subtotal

Total

Homens
Mulheres
Subtotal

2017

2018

2019

2020

2
2
32
31
63
53
9
62
22
40
62
181
13
194
10
3
13
71
5
76
17
17
388
101
489

2
2
38
31
69
40
2
42
26
42
68
194
12
206
7
3
10
66
5
71
15
15
388
95
483

2
2
40
34
74
31
5
36
26
37
63
218
17
235
8
3
11
63
5
68
13
13
401
101
502

2
2
45
37
82
27
13
40
20
43
63
217
18
235
6
2
8
54
4
58
14
14
385
117
502

• Notas: os dados reportam-se ao número de colaboradores existentes à data de 31 de dezembro de cada ano. Um dos membros do Conselho de administração faz parte do quadro de pessoal pelo que, para que o número total de trabalhadores seja coerente, está incluído nos técnicos superiores.

404-2 Programas para desenvolvimento de competências e gestão do fim da carreira
Cap. 5.1 Gestão do talento
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404-3 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente análises de desempenho e desenvolvimento de carreira
Cap. 5.1 Gestão do talento

Pág. 49-50
LOCALIZAÇÃO

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Referente à norma publicada em 2016
405-1 Diversidade nos órgãos de governação e colaboradores
Cap. 3.2 Governança da sustentabilidade

Pág. 18

Cap. 5.1 Gestão do talento
Percentagem de colaboradores por categoria funcional
e a sua distribuição por género

Pág. 52-54
2017

2018

2019

2020

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Técnico Superior

51%

49%

55%

45%

54%

46%

55%

45%

Técnico

85%

15%

95%

5%

86%

14%

68%

33%

Administrativo

35%

65%

38%

62%

41%

59%

32%

68%

Operador de Exploração

93%

7%

94%

6%

93%

7%

92%

8%

Operador de Serviços de Apoio

77%

23%

70%

30%

73%

27%

75%

25%

Administração (*)

Operador de Venda
Operador Técnico e de Manutenção

Percentagem de colaboradores por categoria funcional
e a sua distribuição por género

93%

7%

93%

7%

93%

7%

93%

7%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

2017

2018

2019

<30

30 a 50

>50

<30

30 a 50

>50

<30

30 a 50

Administração (*)

0%

50%

50%

0%

50%

50%

0%

Técnico Superior

8%

59%

33%

9%

58%

33%

3%

Técnico

0%

19%

81%

0%

17%

83%

Administrativo

5%

16%

79%

1%

21%

78%

Operador de Exploração

13%

34%

54%

15%

37%

Operador de Serviços de Apoio

0%

38%

62%

0%

Operador de Venda

3%

34%

63%

4%

Operador Técnico e de Manutenção

6%

47%

47%

7%

2020

>50

<30

30 a 50

>50

50%

50%

0%

50%

50%

68%

30%

7%

65%

28%

8%

19%

72%

3%

43%

55%

3%

24%

73%

11%

24%

65%

48%

23%

39%

39%

24%

41%

35%

40%

60%

27%

45%

55%

0%

50%

50%

31%

65%

3%

38%

57%

2%

48%

50%

47%

47%

0%

46%

38%

7%

57%

36%

• (*) Um dos membros do Conselho de administração faz parte do quadro de pessoal pelo que, para que o número total de trabalhadores seja coerente, está incluído nos técnicos superiores.
• Nota: os dados reportam-se ao número de colaboradores existentes à data de 31 de dezembro de cada ano.

405-2 Rácio do salário e remuneração entre homens e mulheres
Cap. 5.1 Gestão do talento

Pág. 52-54

Para o relato do indicador foram considerados os valores médios mensais de remuneração referentes ao ano de 2020.
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LOCALIZAÇÃO

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS
Referente à norma publicada em 2016
413-1 Operações com envolvimento da comunidade local, avaliações de impacte e programas de desenvolvimento
Cap. 5.3. Apoio à comunidade

Pág. 59-60

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES
Referente à norma publicada em 2016
414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais
Cap. 6.6 Compras sustentáveis e gestão de fornecedores.

Pág. 77-78

GRI 416: SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR
Referente à norma publicada em 2016
416-1 Avaliação dos impactes na saúde e segurança das principais categorias de produtos e serviços
Cap. 6.2 Segurança alimentar e certificações

Pág. 65-67

416-2 Casos de não conformidade em relação aos impactos na saúde e segurança causados por produtos e serviços
Cap. 6.2 Segurança alimentar e certificações

Nº de não conformidades com regulamentos que originaram coimas por parte da entidade reguladora competente

Pág. 65-67
2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

Nº de não conformidades com regulamentos que originaram advertências por parte da entidade reguladora competente

0

0

1

0

Nº de não conformidades relativamente a códigos voluntários

0

0

0

0

Nº total de não conformidades com regulamentos e códigos voluntários

0

0

1

0
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