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LIFE ÁGUEDA | Selo de origem para valorização de sável e lampreia-marinha da região Centro 

arranca com sucesso  

Universidade de Évora e DOCAPESCA deram início às primeiras marcações de sáveis e lampreias-marinhas 

com o selo de origem desenvolvido a par do projeto piloto da Lota Móvel.  

 

Com a época de pesca de lampreia e sável a decorrer, o projeto LIFE ÁGUEDA - Ações de conservação e gestão 

para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga (LIFE16 ENV/PT/000411) avançou com mais uma ação concreta 

que visa apoiar a gestão sustentável da pesca de peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga, nomeadamente a 

lampreia-marinha e o sável.  

A Universidade de Évora e a DOCAPESCA realizaram esta semana as primeiras marcações com a etiqueta 

desenvolvida para atestar a origem do pescado desta região e a sua proveniência com base num modelo de pesca 

sustentável. Este “Selo de Origem” apresenta a indicação “Peixe do Vouga”, com a identificação do projeto LIFE Águeda 

e o Certificado de Compra em Lota (CCL).  

Os pescadores aderentes à iniciativa da LOTA Móvel, uma solução piloto desenvolvida pela Docapesca no âmbito 

do projeto LIFE Águeda e que terá o seu arranque ainda durante o mês de março, poderão identificar o seu pescado 

através da colocação do selo de origem, valorizando desta forma as espécies alvo deste projeto que são objeto de 

exploração económica. 

 

 

Para saber mais: 

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

• sobre o Programa LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

• sobre o Programa LIFE em Portugal: Agência Portuguesa do Ambiente (life@apambiente.pt)  
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 Selo de Origem “Peixe do Vouga” 

 



 

 

Pescado marcado com “selo de origem” 
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