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Porto de Peniche: embarcação
“Rosa José” foi removida

Mais segurança no porto de Olhão

A

Docapesca procedeu à demolição do antigo edifício e
cais da sardinha de Olhão, que se encontrava sem
utilização há vários anos, reforçando assim as condições
de segurança para os utilizadores do porto de pesca. Os
trabalhos foram executados pela empresa Ambigroup
Demolições, S.A., sendo o seu custo total de 45.000 euros.

A

Docapesca concluiu os trabalhos de demolição e
remoção na totalidade dos destroços da embarcação “Rosa José”, que se encontrava encalhada na rampa varadouro do Porto de Peniche há vários anos. Os trabalhos, que foram acompanhados pela Polícia Marítima
de Peniche, permitiram assim libertar a rampa de qualquer
elemento relacionado com esta embarcação.

Demolição do cais de abastecimento
da ilha da Armona

NOVO GERADOR DE GELO
NA LOTA DE QUARTEIRA

A

A fábrica de gelo
Docapesca
da lota de Quarteira
concluiu os tradispõe de um novo
balhos de demolição e
gerador de gelo que
remoção na totalidade
permite repor a prodos destroços da emdução de 7,5 tonelabarcação “Rosa José”,
das diárias de gelo
que se encontrava
em escama, indicaencalhada na rampa
do para a utilização
varadouro do Porto
na conservação do
de Peniche há vários
pescado. Represenanos. Os trabalhos, que
tou um investimenforam acompanhados
to de 26.312 euros.

E

stão em curso os trabalhos de demolição do cais de
abastecimento da ilha da Armona, que se encontrava
interdito à circulação, com o objetivo de repor as condições
de segurança no local. A execução está a cargo da empresa
Stonbrick, Lda, o prazo previsto para a sua conclusão é de
30 dias e o valor do investimento é de 46.750 euros.

Reabilitação de molhe de entrada
do porto de pesca da Fuzeta

Melhores condições de trabalho
para os pescadores de Sines

A

Docapesca concluiu a obra de reabilitação da
cabeça do molhe Este da entrada do porto de pesca da Fuzeta, no sentido de repor as condições de segurança naquele local, incluindo uma intervenção no respetivo equipamento de assinalamento marítimo.
A empreitada, concluída em 7 de dezembro, consistiu na
recarga e reperfilamento do manto de proteção da cabeça
do molhe, mediante o fornecimento e colocação arrumada de enrocamento selecionado de 2 a 4 toneladas. Previamente à recarga do manto de proteção, foi efetuado
o calçamento da fundação do farolim, utilizando pedras
existentes no local.
Os trabalhos foram executados pela empresa Teixeira
Duarte – Engenharia e Construções, S.A, sendo o seu
custo total de 25.797,60 euros.

O

s pescadores de Sines já dispõem de uma nova estação
para limpeza de artes de pesca no porto, tendo assim
sido criadas condições para a lavagem de equipamentos, essencialmente armadilhas para polvos, e melhorar a segurança
dos pescadores durante essas operações de lavagem.
A estação, construída pela Docapesca, está equipada com
pontos de fornecimento de água e energia elétrica para a
ligação de máquinas hidropressoras. O investimento rondou
os 5.600 euros.

Semana do Alcorraz de Setúbal

Sensibilização para “A Pesca por um
mar sem lixo” na Culatra e em Aveiro

R

ealizou-se, de 7 a 17 de dezembro, a Semana do Alcorraz de Setúbal, que envolveu duas dezenas de restaurantes do concelho. Por iniciativa da Docapesca, o chef Vasco
Alves (Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal) abriu o evento com uma aula no mercado do Livramento e encerrou-o com
uma sessão de degustação comentada na Casa da Baía.

F

O

oram desenvolvidas em dezembro, na ilha da Culatra e em Aveiro, mais duas ações de sensibilização e
acompanhamento do projeto “A pesca por um mar sem lixo”.
Esta iniciativa tem como objetivo a promoção da redução dos
resíduos no mar, através do apoio à adoção de boas práticas
ambientais por parte dos pescadores, promovendo a valorização e reciclagem dos resíduos recolhidos no mar.
		
				
				
				

Pescado nacional no seminário
WavEC Offshore Renewables

WavEC Offshore Renewables
organizou o seu seminário anual
em 12 de dezembro, que abordou as
temáticas das energias renováveis
marinhas, aquicultura offshore e infraestruturas de ID&I. No contexto do
seu projeto de valorização do pescado
das lotas portuguesas, a Docapesca
promoveu uma degustação de carapau, a cargo da chef Patrícia Borges.
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