Boletim de Informação Mensal

JULHO 2014

www.docapesca.pt

Distribuição Gratuita

Programa Bombordo
No dia 2 de agosto, chega ao fim a presente série do programa Bombordo, constituída por 13 episódios,
com 25 minutos de duração cada, realizado por Carlos Vaz e produzido por Mar de Histórias em parceria com a Docapesca, Portos e Lotas SA e cofinanciado pelo Programa PROMAR – projeto nº 31-03-04FEP-31. Trata-se de um programa dedicado à economia de mar e aos recursos da pesca, tendo em vista a informação e sensibilização a toda a sociedade sobre aspetos ambientais, de sustentabilidade, de inovação, de qualidade e de
saúde pública ligados ao mar. Estamos todos de parabéns. O Mar de Histórias, a Docapesca e todos os que colaboraram nesta iniciativa e que assim contribuíram para o crescente interesse e divulgação do Mar Portugal. Poderá ver ou rever todos os episódios do
Bombordo em www.docapesca.pt.

Docapesca participa no evento PORTUGAL AGRO
A Docapesca, Portos e Lotas SA assinou no dia 9 de julho um protocolo com a Associação Industrial
Portuguesa (AIP) com vista à participação no evento PORTUGAL AGRO.
O PORTUGAL AGRO é o novo projeto da Fundação AIP, através da FIL – Feira Internacional de Lisboa
para o sector AGRO-ALIMENTAR, que vai divulgar a essência de Portugal e o que de bom se produz por
cá, do campo até à mesa. Visa também aumentar a visibilidade de um sector que apresenta um enorme
potencial de internacionalização e que se pode revelar fundamental na economia do país.
Mais do que uma feira agroalimentar é um projeto transversal a toda a fileira agroalimentar, que envolve
o Ministério da Agricultura e do Mar e parcerias operacionais com entidades regionais, sectoriais e Municípios, com vista à promoção
das regiões, dos produtos e dos eventos a nível nacional. Promove a capacidade produtiva nacional, os vários operadores económicos
da fileira, a excelência dos produtos, da tradição aliada à inovação, do genuíno português e os vários eventos sectoriais dispersos pelo
país. Um reflexo de PORTUGAL enquanto nação, com todas as suas regiões, características, potencialidades e raízes.

Cavala, Faneca, Pescada, Carapau e Polvo no Porto Wine
A Docapesca esteve presente no Porto Wine Fest que decorreu na Ribeira de Gaia entre 16 a 20 de
Julho. Trata-se de uma colaboração com a AEP através do projeto Portugal Sou Eu que passou a estar
associado ao Comprovativo de Compra em Lota (CCL).
Durante cinco dias, o Vinho do Porto, a gastronomia e os produtos portugueses foram o símbolo de uma
região, a que o “Portugal Sou Eu” e as 25 empresas aderentes ao programa, se associaram.
O dia dedicado ao Pescado das Lotas foi sábado, dia 19 de julho, onde a Docapesca organizou 5 showcookings com pescado típico da região norte, nomeadamente cavala (Chef Elisio Bernardes), faneca (Chef Sílvio Martins), pescada
(Chef Hugo Teixeira), carapau (Chef Camilo Jaña) e polvo (Chef Inês Diniz).

"Nova" lota de Peniche
Encontra-se em curso a empreitada de Requalificação da Lota de Peniche que inclui a reabilitação do
interior do edifício para melhoria das condições da 1ª venda do pescado, incluindo a substituição da
cobertura que, por ser antiga, ainda era de amianto (componente já concluída).
Serão ainda intervencionados os cais e a área exterior adjacente da lota, melhorando e garantindo que
as manobras de carga e descarga das embarcações se processem em segurança requalificando, deste
modo, toda a área operacional.
Está previsto que estas intervenções terminem no final de Setembro, sendo, terminando assim o funcionamento da Lota Provisória que decorre por debaixo da “Pala” das Organizações de Produtores (OP’s).
A empresa sublinha o apoio e compreensão de todos os utentes da lotas - pescadores/ armadores, comerciantes e associações, bem
como das entidades relacionadas com esta atividade, desde logo a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e entidades de
segurança e funcionários da DOCAPESCA. As intervenções em curso referem-se a um investimento da ordem dos 850.000€.

Intervenções de emergência em Tavira

A Docapesca, Portos e Lotas, SA, atuando como Administração Portuária no âmbito do Dl 16/2014 de 3 de Fevereiro, adjudicou algumas intervenções de emergência para salvaguardar o funcionamento de infraestruturas portuárias que são utilizadas pelos utentes de
Cabanas, Ilha de Cabanas, Quatro –Águas e Ilha de Tavira, no concelho de Tavira.
De facto, após uma avaliação por firmas especialistas em obras portuárias, foi possível identificar as medidas necessárias para que
essas infraestruturas possam oferecer as condições de segurança indispensáveis aos inúmeros utentes que demandam estas áreas de
jurisdição portuária, sobretudo na época estival. O montante de investimentos até agora realizado totaliza cerca de 80 000€.

Docapesca integra Júri Nacional do Programa Bandeira Azul
A Docapesca – Portos e Lotas S.A., viu recentemente ampliada a sua missão e competências por força
da entrada em vigor do DL 16/2014 de 3 de fevereiro, uma vez que, a par das atribuições e responsabilidades pela gestão das Lotas do continente assegurando o processo da 1ª venda do pescado, passou a
ter responsabilidades e competências de Autoridade Portuária em todos os portos de pesca que se localizavam na área de jurisdição do IPTM.
A Docapesca foi convidada pela Associação Bandeira Azul da Europa e Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul a fazer parte do Júri Nacional do Programa Bandeira Azul, na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da sensibilização e informação sobre os recursos marinhos ampliados recentemente à
Náutica de Recreio.

Outras Ações e Iniciativas


31 de julho a 10 de agosto - Festa da Ria Formosa | Faro



13 a 17 de agosto - Festival do Bacalhau 2014 | Ílhavo



15 a 24 de agosto - 35ª FATACIL | Lagoa



22 a 31 de agosto - Super Gastronómicos - Peixe, Marisco e Cataplana nos jardins do Casino | Vilamoura
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