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Contrato de Gestão com o Municipio de Olhão
A Docapesca e a autarquia de Olhão assinaram, no dia 1 de outubro, um contrato que vem
regulamentar a gestão de uma parte significativa da zona sul da cidade. A área abrangida
por esta nova regulamentação compreende a frente ribeirinha, em toda a extensão das avenidas 5 de outubro e 16 de junho. Estes terrenos estão classificados como de domínio público marítimo e, como tal, encontram-se sob jurisdição da Docapesca, a entidade que tutela
estes espaços. Com este contrato de gestão, a Docapesca delega na Câmara de Olhão a
gestão, melhoramentos e requalificação de toda esta faixa ribeirinha.
Numa primeira fase, serão alvo de intervenção a zona em frente ao hotel e a zona da antiga
lota. Futuramente, avançar-se-á para outras áreas contempladas neste documento.
Para o presidente da Câmara olhanense, António Miguel Pina, citado em nota de imprensa «este é um marco essencial na reabilitação
da zona ribeirinha de Olhão, uma vez que, a partir de agora, a Autarquia vai chamar a si o ordenamento, melhoramentos e requalificação desta que é, sem dúvida, uma das zonas mais nobres da cidade. Foi uma conquista pela qual lutávamos há muito».
Quanto às receitas que eventualmente resultem da exploração de espaços e equipamentos na zona abrangida pelo contrato, estas
serão repartidas pelas duas entidades.

Mar Algarve Expo 2015
Decorreu entre os dias 1 e 3 de Outubro a segunda edição da Mar Algarve Expo, que teve
lugar na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro. O evento Mar Algarve Expo
assenta numa parceria entre a L PRO – Business International, Lda e a Maralgarve – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve.
Este é um evento muito orientado para o setor empresarial, mas que também contou com
iniciativas dirigidas ao público em geral, famílias e escolas, nomeadamente demonstrações
culinárias, animação musical e torneios de vela, surf e canoagem.
Nesta edição, a Mar Algarve Expo contou com expositores de diferentes setores da Economia do Mar, nomeadamente indústria conserveira, pesca, aquacultura, construção naval, equipamentos e componentes náuticos, marinas, estaleiros, mergulho, atividades náuticas, salicultura e turismo.
Neste contexto a Docapesca participou neste evento, pela segunda vez consecutiva, onde, para além de presença num espaço institucional, promoveu showcookings à base de cavala, polvo e carapau, a cargo da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e integrou o
Seminário “O Mar - Turismo e Desporto”, onde o Professor Fernando Perna interveio em representação da empresa.

Feira CONXEMAR 2015
Na 17ª Edição da Feira CONXEMAR, que decorreu de 5 a 7 de outubro, a Docapesca, que
marca presença desde 2009, voltou a promover o espaço “MAR PORTUGAL”, com o formato adotado desde 2013, com uma área de 100 m², com 7 módulos individuais adjacentes
onde, para além da Docapesca estiveram presentes diferentes entidades do setor da pesca
português, como Organizações de Produtores - Vianapesca, Propeixe e OPcentro, Associações de Comerciantes e de Conservas - ACOPE e ANICP, e onde também foi divulgada
informação da DGRM e DGPM, sobre a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Nestes
módulos as Associações tiveram oportunidade de desenvolver os seus próprios negócios,
contactando novos e atuais compradores e reforçando o seu posicionamento junto dos mercados externos.
A presença na CONXEMAR 2015 insere-se no objetivo estratégico de abertura ao setor e de internacionalização, onde a Docapesca
procura otimizar, assegurar e estabelecer parcerias e novas formas de relacionamento com as entidades pertencentes ao setor e de
fomento dos negócios por parte dos seus clientes, afirmando-se esta feira como um evento âncora na Galiza e no mercado Ibérico contribuindo para a consolidação das organizações do setor.
Igualmente potencia as relações com entidades chave na área de investigação e formação com vista à obtenção de sinergias em projetos de interesse comum como com a Autoridade Portuária de Vigo, entre outros.

4ª Edição da Exposição “Sobre o Mar”
Durante o mês de outubro está patente, nas montras do Ministério da Educação e Ciência, a
4ª Edição da Exposição “Sobre o Mar”.
A exposição que se realiza nas montras do Ministério da Educação e Ciência, na Avenida 5
de Outubro, em Lisboa, agrega a participação e contributos da Direção-Geral de Política do
Mar, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, DOCAPESCA – Portos e Lotas, S A e o FOR-MAR, Centro de Formação Profissional
das Pescas e do Mar, e, reflete a multiplicidade de áreas de intervenção, reforçando a importância da identidade marítima. As Entidades envolvidas reconhecem a importância e visibilidade deste projeto, na promoção da sensibilização para a temática “Mar” junto do público em geral, mais especificamente dos jovens.
A Docapesca nesta edição da exposição dá destaque ao “Peixe Certo” através das réguas com informação relativa aos tamanhos mínimos legais de captura das espécies de pescado mais consumidas em Portugal, ao circuito do pescado e ao CCL – Comprovativo de
Compra em Lota que tem por base uma etiqueta, que permite identificar, junto do consumidor final, a lota onde o pescado foi transacionado e é garantia do cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar, identificando ainda a arte de pesca utilizada. É um
selo de informação ao consumidor, distinguindo um produto do mar e de confiança,
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