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Distribuição Gratuita

Entrada em vigor do Regulamento n.º 1379/2013
Para cumprimento do Regulamento (EU) n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2013, com
entrada em vigor a 13 de dezembro de 2014, a DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A. procederá às seguintes alterações na sua faturação da primeira venda de pescado:


Zona de captura e subzona (ambas por extenso) de acordo com informação no site da Comissão Europeia



Capturado em água doce e a massa de água correspondente (quando aplicável)



Arte de pesca conforme Anexo III do Regulamento (primeira coluna do quadro)



Indicação de que o pescado constante da fatura é pescado fresco (Reg.(EU) 1379/2013 de 11/12/2013)

Estas quatro indicações obrigatórias serão incluídas na fatura a processar pelos serviços da Docapesca. A identificação da zona de
captura e subzona e da arte de pesca utilizada para cada espécie serão introduzida no ato da pesagem do pescado.
Agradecendo toda a colaboração dos diversos operadores económicos com intervenção neste processo, a DOCAPESCA solicita a
todos a melhor colaboração na implementação deste regulamento comunitário.
Poderá consultar a Nota Informativa da Docapesca referente a esta questão em www.docapesca.pt
Eventuais questões ou pedidos de esclarecimento devem ser enviados para graca.cavaco@docapesca.pt

Essência do Gourmet 2014
A Docapesca está presente no Essência do Gourmet, que se realiza entre 4 e 14 de Dezembro na Avenida
dos Aliados, no Porto.
Ao longo dos dez dias do evento, os visitantes poderão participar em aulas de culinária, utilizando conservas de cavala e oito espécies de pescado representativas de cinco lotas do Norte do país (Vila Praia de
Âncora, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Matosinhos e Aveiro).
Esta participação decorre em colaboração com várias Organizações de Produtores e Associações de
Armadores e com Fábricas de Conservas do Norte do país. Igualmente presentes, estarão as Escolas de
Hotelaria e Turismo do Porto e de Viana do Castelo, com os respectivos Chefs formadores e alunos dos
cursos de restauração.
A participação da Docapesca no Essência do Gourmet enquadra-se no âmbito do seu projeto de valorização do pescado português,
CCL – Comprovativo de Compra em Lota. A etiqueta CCL, com as cores da Bandeira Nacional, permite identificar, no consumidor final,
a zona de captura, a lota onde o pescado foi transacionado, a arte de pesca utilizada, sendo a garantia do cumprimento das normas de
higiene e segurança alimentar. É um selo de informação ao consumidor, distinguindo um produto do mar e de confiança.

Workshop IPMA
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) promoveu no passado dia 3 de dezembro de 2014 um
Workshop sobre “Valorização de Pescado e Subprodutos: Tecnologias Alternativas e Garantia de Qualidade” e teve lugar no Auditório do IPMA. Este workshop pretendeu divulgar os principais resultados do Projeto
“SECUREFISH – Improving Food Security by Reducing Post Harvest Losses in the Fisheries Sector”, cujo
principal objetivo é reduzir as perdas pós-captura no setor das pescas e contribuir para o abastecimento alimentar, na Europa e nos
países participantes no Projeto. Destina-se a todos os operadores económicos da fileira do pescado, profissionais da segurança alimentar, administração pública, comunidade académica e científica e consumidores.

Visita de comitiva do projeto “SECUREFISH”
A pedido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Docapesca – Portos e Lotas, S.A. acolheu
no passado dia 4 de dezembro a visita ao Porto de Pesca de Peniche de uma comitiva de cerca de 25 elementos do Projeto “Securefish” provenientes de 15 países participantes no projeto, incluído Ásia e América
latina, e que estiveram em Lisboa por ocasião do Workhop organizado pelo IPMA sobre “Valorização de Pescado e Subprodutos: Tecnologias Alternativas e Garantia de Qualidade”.

Alteração ao Regulamento de Exploração do Porto de Pesca da Baleeira/Sagres
O Decreto-Lei nº 16/2014, de 3 de fevereiro estabelece o regime de transferência da jurisdição portuária dos portos de pesca e marinas
de recreio do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P), para a Docapesca - Portos e Lotas, S.A., que sucede ao
IPTM, I.P., nas funções de autoridade portuária nos portos de pesca e nas marinas de recreio sob sua jurisdição, entre os quais o Porto
da Baleeira, em Sagres.
Considerando o interesse público da revisão do Regulamento de Exploração do Porto de Pesca da Baleeira, a Docapesca, Portos e
Lotas SA desencadeou o processo de apreciação pública da alteração do Regulamento, que decorreu durante os meses de Agosto e
Setembro do corrente ano. A publicitação do projeto permitiu que todas as entidades, públicas e privadas, tivessem oportunidade de se
pronunciar sobre a alteração de um regulamento que tem como objetivos, entre outros, o acolhimento de estruturas de apoio ás aquiculturas off-shore e a previsão dos mecanismos que possibilitem o desenvolvimento do turismo costeiro e marítimo, o que, em ambos
os casos, integra os cinco grandes setores a desenvolver no âmbito da estratégia europeia “Crescimento Azul”.
Pretendeu-se melhorar a organização da área afeta à atividade tradicional da pesca, reconhecida pelo saber dos pescadores de
Sagres e pela qualidade e valor comercial do seu pescado, mas também potenciar as áreas afetas às atividades marítimo-turísticas,
em crescimento, quer pela qualidade do serviço prestado, quer pela sua diversidade como o mergulho para pesca e de observação
lúdica e científica, passeios, exploração cientifica dos fundos (sítios arqueológicos subaquáticos). Foram também consideradas as
novas atividades económicas relacionadas com o Mar que necessitam de apoio em terra para o seu crescimento, como sejam as aquiculturas off-shore, permitindo a sua co-existência no espaço privilegiado situado junto a uma área protegida (Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina) e contribuindo assim para o desenvolvimento local/regional.
Com o apoio financeiro do programa PROMAR, na área de Sagres, o Ministério da Agricultura e do Mar e a Secretaria de Estado do
Mar já aprovaram investimentos da ordem dos 550 000€, distribuídos pela intervenção da Requalificação da Lota com o reforço/
modernização da cadeia de frio e a reabilitação do Edifício da Antiga Lota de Sagres, com vista a disponibilizar um espaço de qualidade para a promoção /divulgação dos produtos do Mar de Sagres.
A Alteração ao Regulamento de Exploração do Porto de Pesca da Baleeira foi publicada em Diário da Republica, nº 230 do dia 27 de
Novembro de 2014 (Deliberação do Conselho de Administração da Docapesca, Portos e Lotas nº2157/2014).

Próximas Ações e Iniciativas
13 de dezembro - Campanha da Cavala | Almada
16 de dezembro - Observatório do Setor de Resíduos | Lisboa
20 de dezembro - Campanha do Polvo | Almada
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