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Docapesca investe 122 mil euros para garantir condições de segurança
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Obra incide na requalificação de um espaço
com cerca de 3 600
metros quadrados e
permitirá criar 122
lugares de
estacionamento

O

Porto de Sesimbra vai contar
com um novo estendal das
artes de pesca palangre a
partir de meados do próximo mês
de Março. A obra, promovida pela
Docapesca e que representa um investimento de 122 mil euros, incide

DIREITOS RESERVADOS

Porto de Sesimbra vai ter novo estendal
de pesca já em Março
na requalificação de um espaço com
cerca de 3 600 metros quadrados
no porto de pesca e tem um prazo
de execução de 90 dias.
“A empreitada pretende melhorar
as condições de trabalho e de segurança dos profissionais que se dedicam à actividade de preparação das
artes de palangre, realizada actualmente de forma desordenada em
toda a área do porto, e inclui também
a instalação de um toldo constituído
por telas impermeáveis que garantam
a protecção a condições atmosféricas
adversas”, revela a Docapesca em
comunicado de Imprensa. De acordo
com a empresa, a intervenção permitirá ainda “a criação de 122 lugares

de estacionamento, três dos quais
reservados a pessoas com mobilidade
reduzida, a utilizar durante os finsde-semana”. Por outro lado, permitirá
também “dar resposta a alguns dos
constrangimentos de estacionamento
na zona ocidental da vila de Sesimbra”, habitualmente verificados durante a época balnear.
A Docapesca – Portos e Lotas, S.A.
assume-se como empresa do sector
empresarial do Estado tutelada pelo
Ministério do Mar. Tem a competência,
no continente, de organizar a primeira
venda de pescado e apoiar o sector
da pesca e respectivos portos. Nototal,
a Docapesca dispõe de 22 lotas e
37 postos.

