
A Docapesca esteve presente na tenda do MAMAOT na Volvo Ocean Race, que decorreu entre 31 de Maio e 10 de Junho 

em Algés.  Tendo por lema ―sobre o Mar  - alargar Portugal― participaram acivamente diversas entidades do MAMAOT, entre 

elas: a Docapesca, a EMEPC, a DGRM, a DGPM, a Ciência Viva, a APPR, a EPUL e a Escola Náutica.  

O espaço esteve dividido em quatro áreas temáticas: 
 

O Conhecimento 

Portugal — O Melhor Peixe do Mundo 

Portugal Náutico   

Eventos e entretenimento. 
 

 

Ao longo dos 10 dias do evento, o MAMAOT desenvolveu um programa intenso de actividades pedagógicas, científicas, de 

entretenimento e de degustação de pescado da lota (sushi de cavala, sardinhada  e cavala assada) dirigido a um público 

diversificado, incluindo grupos escolares, famílias, turistas e velejadores, entre outros. A participação da Docapesca, embora 

centrada na valorização do pescado—mostra e degustação, incluiu também uma exposição fotográfica, retrospetiva dos 

seus  50 anos de atividade no Porto de Pesca de Pedrouços e divulgação do Livro Docapesca.  

Abaixo ficam algumas imagens ilustrativas dos eventos na tenda MAMAOT. 
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O ciclo de debates ―Conversas em Rede‖ , dedicado ao tema A Valorização do Pescado em Portugal e a Fuga à Lota, 

encerrou no passado dia 14 de Junho, em Sesimbra, contando com a presença do Secretário de Estado do Mar, Manuel 

Pinto de Abreu, entre outras individualidades e entidades de relevo no sector. 

Esta iniciativa, organizada pela Docapesca com a colaboração de diversas entidades locais, nomeadamente os GAC, con-

tou com mais de 50 participantes e teve como objetivo fomentar o diálogo e estreitar os laços de cooperação no setor, atra-

vés da troca de experiências sobre problemáticas comuns.  

Quanto à Valorização do Pescado foi referida a necessidade de actuar em duas frentes: a valorização na cadeia comercial 

para o pescado das embarcações de maior porte e volume relevante, como é o caso da cavala e do polvo, e a realidade da 

pequena frota, com algumas espécies de baixo valor comercial mas reduzida dimensão, cuja valorização é determinante 

para o justo rendimento do pescador. Foi ainda referida a importância dos cuidados a bordo das embarcações, ao nível do 

manuseamento do pescado e adição de gelo, indispensáveis para garantir a melhor qualidade do produto em toda a cadeia. 

Quanto à fuga à lota, o secretário de Estado do Mar, salientou que esta realidade não é sim-

ples de resolver. ―Temos de discutir muito bem o assunto e ouvir todas as partes envolvidas, 

sabendo que Portugal tem um modelo próprio e uma realidade muito peculiar‖ frisando tam-

bém que, ―nesta troca de visões chega-se sempre a um caminho‖. Finalmente, enalteceu a 

iniciativa, destacando a importância do envolvimento da comunidade local. ―Nestes encon-

tros já conseguimos juntar pescadores, associações e organizações não-governamentais, 

uma situação impensável há uns anos atrás―. 
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―CONVERSAS EM REDE‖  

SESIMBRA ACOLHEU A SESSÃO DE ENCERRAMENTO   

DOCAPESCA PARTICIPAÇÃO ACTIVA NO MEGA PIC-NIC  

A Docapesca esteve presente na 4ª  edição do MEGA PIC-NIC, organizado pelo Conti-

nente e o Clube de Produtores Sonae, que decorreu no passado dia 16 de Junho, no 

Terreiro do Paço, em Lisboa. Esta iniciativa trouxe o campo e o mar à cidade e contou 

com a presença de mais de meio milhão de pessoas, a maioria famílias.  

No stand da Docapesca os participantes tiveram a oportunidade de: 

Assistir à recriação de uma lota electrónica percebendo  o actual funcionamento 

do sistema da primeira venda de pescado; 

Compreender a importância da identificação do pescado através da 

etiqueta CCL – Comprovativo de Compra em Lota; 

Conhecer o Top 5 das Espécies mais capturadas nas lotas portugue-

sas: sardinha, cavala, carapau, pescada e polvo; 

Perceber a  importância da preservação das espécies através do res-

peito pelos tamanhos mínimos de captura, escolhendo o Peixe Certo. 
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