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Peixe em Lisboa 2014
A Docapesca participou na 7ª Edição do “Peixe em Lisboa”, o maior evento gastronómico nacional dedicado aos produtos do
mar, que decorreu entre os dias 3 e 13 de Abril, no Pátio da Galé em Lisboa. O objetivo principal da participação foi valorizar as
espécies mais transacionadas nas lotas portuguesas e menos valorizadas no consumo, em estreita colaboração com as
Organizações de Produtores e Associações de Armadores locais, Fábricas de Conservas, Lotaçor e a Escola de Hotelaria e
Turismo de Lisboa. Ao longo de 10 dias os participantes neste evento puderam assistir a showcookings e aulas de culinária onde
foram confecionadas 12 Espécies características de 17 Lotas Portuguesas. O "Peixe em Lisboa" é uma organização da Associação Turismo de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e produção da EV - Essência do Vinho.
Dia 3 de abril - Pescada

Dia 8 de abril - Pescada e Polvo

Lota da Nazaré | CAPA | La Gondola

Lotas de V.P. Âncora e de Viana do Castelo | Ass. Pesc. VPA e VIANAPESCA | A Poveira

Dia 4 de abril - Faneca e Cavala

Dia 9 de abril - Choco e Cavala

Lotas de Matosinhos e da Póvoa de Varzim | PROPEIXE e APROPESCA | Portugal Norte

Lotas de Aveiro e da Figueira da Foz | APARA e Centro Litoral | COMUR e COFISA

Dia 5 de abril - Cavala e Choco

Dia 10 de abril - Carapau e Polvo

Lotas de Peniche e de Setúbal | OPCENTRO e SESIBAL | ESIP

Lotas de Quarteira e de Olhão | QUARPESCA, ARMALGARVE e OLHÃOPESCA | FREITASMAR

Dia 6 de abril - Veja e Atum

Dia 11 de abril - Polvo e Choco

Lotas dos Açores | LOTAÇOR | Santa Catariana e COFACO

Lotas de Albufeira e de Tavira | APPA e APTAV | Conserveira do Sul

Dia 7 de abril - Peixe Espada Preto e Corvina

Dia 12 de abril - Pargo e Abrótea

Lotas de Sesimbra e da Costa da Caparica | ARTESANALPESCA e AAPCS | Ramirez

Lota de Sagres | AAPS | Briosa

Docapesca investe 850 mil euros na requalificação da Lota de Peniche
A Docapesca deu início, recentemente, às empreitadas de Substituição da cobertura, reabilitação
do cais e infraestruturas exteriores e requalificação do edifício da Lota, no Porto de Pesca de Peniche, resultantes de adjudicações ao abrigo de dois projetos candidatos ao Programa PROMAR,
que totalizam um investimento 850.000€, e adjudicadas, na parcela de construção civil, á empresa
ICEBLOCK, encontrando-se em fase de concurso a instalação de aquecimento de águas.
No âmbito destas intervenções que implicam a substituição da cobertura e pala, reparação de
superfícies de betão e revestimento do pavimento interior e caleiras, sala de higienização e compartimento para tanques de
crustáceos, que implicará a implementação de novos circuitos. Será construída uma Lota Provisória no espaço existente no
porto debaixo do “telheiro” das Organizações de Produtores, permitindo desta forma a realização dos leilões em condições
de segurança e higiene alimentar, durante as obras.
A aprovação da DGAV desta metodologia de trabalho permite á Docapesca a manutenção do NCV da Lota, sendo atribuído
um NCV provisório á estrutura provisória, desde que cumpridas todas as condições de circuito e manipulação do pescado,
de acordo com os requisitos da Segurança Alimentar.
A Docapesca, Portos e Lotas, desenvolveu os projetos e partilhou a implantação dos mesmos através de reuniões e auscultação dos utentes da lota – pescadores/armadores, organizações de produtores e comerciantes, tendo integrado muitas das
sugestões dos mesmos, no sentido de minimizar os transtornos que advém sempre deste tipo de intervenções. Prevê-se que
as obras se realizarão durante os próximos 5 meses.

Docapesca vai proceder a obras de requalificação da Lota de Setúbal
A Docapesca consignou a empreitada de requalificação da Lota e cais do Porto de Pesca de Setúbal, cujo projeto candidatado ao Programa PROMAR, implica um investimento de 405.000 euros,
tendo sido adjudicada a construção civil á empresa Norasil, encontrando-se a concurso a máquina
de higienização de caixas e equipamentos para a fábrica de gelo ( valor destes equipamentos ainda sujeito a concurso). No âmbito desta intervenção será realizada a substituição da cobertura,
reparação de superfícies de betão, paredes e revestimento de lambris e novos rodapés, implementação de novos circuitos, substituição dos portões, contribuindo assim para que os requisitos da Segurança Alimentar sejam
cumpridos cabalmente. Está ainda incluída na empreitada de construção civil, a pintura exterior da Lota, guardas das escadas de acesso ao cais de descarga, bem como a colocação dos portões junto á portaria, para entrada de veículos e portahomem, que serão acionados pelo mesmo sistema colocado de acessos às plataformas flutuantes do Porto de Pesca, já
implementado pela APSS.
Com este investimento a Docapesca contribui para melhorar as condições de funcionamento da Lota mas também para dar
continuidade aos projetos levadas a cabo pela autoridade portuária APSS e autarquia no que se refere á reabilitação da
zona ribeirinha da cidade. Prevê-se que as obras se realizarão durante os próximos 4 meses.

Visita à Lota de Peniche - Rotary Club
O Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) é um programa de liderança coordenado pelos Rotary
Clubs de todo o mundo. Em cada ano, milhares de jovens com idades entre os 14 e os 30 participam neste programa e são escolhidos pelo seu potencial de liderança. O formato do evento varia de
distrito para distrito, mas geralmente tomam a forma de um seminário, acampamento ou workshop
para debater competências de liderança e de como adquirir esse conhecimento competitivo através
da prática. Neste âmbito a Delegação Centro da Docapesca foi convidada a realizar uma breve
apresentação da Docapesca - Porto e Lotas, S.A. e uma visita à Lota de Peniche para os cerca de 25 universitários do RYLA
que decorreu no dia 14 de abril.
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