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CCL | COMPROVATIVO DE COMPRA EM LOTA
Identificação e diferenciação no consumidor final, do pescado transacionado nas lotas do
continente português.
Objetivo: Valorização qualitativa e quantitativa, do pescado transacionado nas lotas do
continente português, contribuindo para uma maior sustentabilidade e rentabilidade do
setor da pesca em Portugal.
A etiqueta CCL garante a identificação no ponto de venda do pescado transacionado nas lotas do
continente português junto do consumidor final.

INOVAÇÃO | PROJETOS EM CURSO
LEILÃO A BORDO
NOVO SISTEMA 1.ª VENDA PESCADO
Modernização do sistema de venda de pescado
através da atualização tecnológica e avaliação das
metodologias e processos de negócio.
A operação compreende as seguintes etapas: análise
funcional, desenvolvimento de soluções,
desenvolvimento aplicacional e operacionalização do
piloto.
Parceiro: UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE
PESCADO

Apoio à criação de uma rede de circuitos de
comercialização de pescado e desenvolvimento do site
“lotaemcasa.pt”, com componente de diretório dos
comerciantes aderentes ao projeto CCL –
Comprovativo de Compra em Lota e expansão para
uma plataforma de comércio online com o consumidor
final.
MEDIDA SIMPLEX 2020/21

A Docapesca adquiriu um sistema de leilão que
permite que o pescado capturado seja vendido
ainda no mar antecipando a primeira venda. Este
projeto visa aperfeiçoar a rastreabilidade dos
produtos da pesca, aumentar a inovação e
contribuir para a transição digital do setor, reduzir
as operações manuais efetuadas em lota e
melhorar a fiabilidade das estatísticas na 1.ª
venda de pescado.
Parceiro: BITCLIQ

LOTA MÓVEL (LIFE ÁGUEDA)
Solução piloto desenvolvida pela Docapesca no
âmbito do projeto LIFE ÁGUEDA que permite a
transação das espécies-alvo e sua identificação
individual, nas zonas abrangidas pelo projeto,
através de etiqueta/selo colocados no pescado.
Parceiro: UNIVERSIDADE DE ÉVORA / MARE

INOVAÇÃO | PROJETOS EM CURSO

SMART OCEAN
Parque de Ciência e Tecnologia do Mar no Porto de
Pesca de Peniche que visa alavancar projetos
empresariais baseados no conhecimento e na inovação,
com enfoque particular em setores tradicionais e
emergentes, que permitam a criação de riqueza para a
região e para o País no âmbito da economia do Mar.
Parceiros: IPL / BIOCANT / CM PENICHE

PORTO DE PESCA SUSTENTÁVEL NAZARÉ

Tornar o Porto de Pesca da Nazaré ambientalmente
sustentável, melhorando a gestão de resíduos, da água
e energética através da instalação de um sistema de
produção de energia renovável solar e eólica,
iluminação mais eficiente, controlo eficiente de
sistemas de frio/calor.
Parceiros: INESCTEC

DATA FOR CHANGE
Desenvolvimento de modelo preditivo que visa
contribuir para melhorar a gestão da Docapesca e
para uma melhor gestão dos recursos do pescado
em Portugal, por meio da implementação de uma
ferramenta de previsão do pescado.
Parceiros: NOVA SBE / ANP-WWF

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Aposta na eficiência energética através da melhoria
da eficiência nos sistemas de iluminação e da
monitorização dos consumos de forma a contribuir
para a sustentabilidade ambiental, económica e
social do setor da pesca.

INOVAÇÃO | PROJETOS EM CURSO

MELHORAR A GESTÃO DE RESÍDUOS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES
E NOS PORTOS DE PESCA
SENSIBILIZAR E APOIAR OS PESCADORES NA ADOÇÃO DE BOAS

PRÁTICAS AMBIENTAIS
PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS
MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA ZONA COSTEIRA
PORTUGUESA
APP “A PESCA POR UM MAR SEM LIXO”
FUNCIONALIDADES:
REPORTAR O LIXO ENCONTRADO/RECOLHIDO

CLASSIFICAR, IDENTIFICAR E QUANTIFICAR O LIXO
APOIAR NA ENTREGA DO LIXO QUE REPORTOU
CONSULTAR AS SUAS RECOLHAS E ENTREGAS
RECEBER/CONSULTAR OS PONTOS DA EMBARCAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO | PROJETOS EM CURSO
EXPO FISH PORTUGAL
Pela primeira vez, Portugal vai dispor do maior espaço virtual de
promoção de pescado português e das atividades ligadas ao Mar.
Organizada pela Docapesca com o patrocínio institucional do Ministério
do Mar, centraliza a oferta de pescado nacional - fresco e transformado num evento virtual, agregando comércio, investigação e inovação, sendo
dirigida a profissionais nacionais e estrangeiros.

OBJETIVO: contribuir para a internacionalização e promoção
das atividades ligadas ao setor da pesca e da comercialização
de pescado, bem como outras atividades conexas do mar,
como a construção e reparação naval, a náutica de recreio e o
turismo.

Espaço Expositivo virtual, modelado em

Conferência com oradores do setor da

Encontros de Negócios B2B, com

360°, catálogos de produtos e presença
online dos expositores para atendimento em
live-chat.

pesca, indústria, distribuição, investigação
científica e inovação, em formato híbrido
(presencial e virtual).

marcação de reuniões em videochamada,
de acordo com os perfis e interesses dos
participantes.

CERTIFICAÇÃO DAS LOTAS | SEGURANÇA
ALIMENTAR
Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA)
Referencial Normativo ISO 22000

DESAFIOS PARA O
FUTURO

MUITO OBRIGADA

