
                                                                                                  
 
 

LIFE ÁGUEDA – Ações de Conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga  
projeto com o financiamento do Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e contributos diretos  

para a conservação de espécies e habitats da Rede Natura 2000.  

Coordenação:                                       Parceiros: 

       

 

                                       

 
 
*  

Lota Móvel 
Dossier de Imprensa 



 

o que é? 
A Lota Móvel é uma solução piloto desenvolvida pela Docapesca – Portos e Lotas, S.A. no âmbito do projeto LIFE ÁGUEDA 

(LIFE16 ENV/PT/000411) que, na sua essência, tem por base o objetivo de valorizar as espécies-alvo do projeto com 

valor comercial (sável, lampreia-marinha), através do apoio ao registo das transações de pescado, evitando a 

necessidade dos pescadores locais terem de se deslocar a instalações fixas da DOCAPESCA.  

para que serve? 
• Assegurar a sustentabilidade (económica e ambiental) das espécies-alvo do projeto (peixes migradores); 

• Valorizar as espécies-alvo do projeto LIFE Águeda, contribuindo para o aumento do rendimento dos pescadores; 

• Diferenciar o pescado capturado pelos pescadores aderentes, potenciando o valor percebido por parte do 

consumidor. 

 

como vai funcionar? 
• O veículo irá operar na área de intervenção direta do projeto, permitindo o registo das transações e das 

capturas, onde não existam infraestruturas físicas da Docapesca, contribuindo para a melhoria da 

rastreabilidade. 

• Os pescadores aderentes ao projeto poderão identificar o seu pescado, através da colocação de um selo de 

origem “Peixe do Vouga”, em associação ao CCL – Comprovativo de Compra em Lota. 

 

onde vai funcionar? 
A lota móvel irá operar, a partir de Abril de 2019, na área direta de intervenção do projeto (Bacia Hidrográfica do Vouga), 

numa colaboração entre as equipas da DOCAPESCA, da Universidade de Évora, e de associações de pesca comercial 

(APARA e Vianapesca). Para assegurar o seu ensaio a uma escala mais alargada, prevê-se ainda que o seu funcionamento 

abranja a Bacia Hidrográfica do Mondego, em articulação com o Plano Operacional de Monitorização e Gestão de Peixes 

Anádromos em Portugal (MAR-01.03.02-FEAMP-0002), projeto apoiado pelo programa MAR2020, e que envolve a 

colaboração de associações locais de pescadores (FIGPESCA e AMAR S. Pedro). 

 

e depois de concluído o projeto? 
Ficando demonstrada a viabilidade económica e ambiental do modelo proposto, a solução continuará em operação, a 

cargo da DOCAPESCA, eventualmente com recurso a outros apoios que existam para o efeito. Essa avaliação será 

efetuada à medida que o projeto decorre e estará concluída antes do seu término. 



 

para saber mais 
• sobre a Lota Móvel: Filipe Pedro (coordenador da participação da DOCAPESCA no projeto, 

filipe.pedro@docapesca.pt, 934 267 714) 

• sobre o projeto LIFE-ÁGUEDA: www.life-agueda.uevora.pt; life.agueda@uevora.pt; Pedro Raposo de Almeida 

(coordenador do projeto, pmra@uevora.pt, 962 986 997) 

• sobre o Programa LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life  

• sobre o Programa LIFE em Portugal: https://life.apambiente.pt;  Isabel Lico, Agência Portuguesa do Ambiente 

(life@apambiente.pt )  

 

imagens 
Caso necessite de imagens com maior resolução não deixe de nos contactar.  

A título ilustrativo, enviamos em anexo: 

• fotografia da lota móvel; 

• fotografias do selo de origem com que se irá distinguir o pescado abrangido. 
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Selo de Origem para identificação do pescado  


