
 

 

  



 
2 

 

1) Introdução 

 

1.1 Apresentação do projecto Comprovativo de Compra em Lota (anexo I) 

1.2 Apresentação da ficha de trabalho em power-point para os docentes.  

 

2) Dinâmica de grupo  

2.1 Exibição de duas curtas-metragens: 

 

O Leilão Online, que aborda o tema do Comprovativo de Compra 

em Lota (CCL), permitirá aos professores conhecer a etiqueta do 

CCL, bem como a evolução histórica das pescas em Portugal, 

dando-lhes uma visão abrangente sobre este sector. 

O Minuto Verde, da autoria da Quercus, dedicado ao CCL 

possibilitará aos professores compreender a aplicação da etiqueta 

no comércio tradicional, salientando os benefícios económicos e 

ambientais deste tipo de comércio, realçando as ideias de que o 

pescado da lota “É de perto, é melhor. É controlado desde a sua 

origem. É capturado a pensar no futuro, respeitando os tamanhos e 

quantidades estabelecidas por lei”. 
 

2.2 Criação de dois grupos de docentes para leitura e discussão de textos 

relacionados com: 
 

Grupo A – Óptica Consumo  

 Queremos privilegiar o pescado nacional 

 Noção de mar territorial e de zona económica exclusiva (ZEE) 

Grupo B – Óptica Ambiente   

 Reduzir a pegada / Artes de pesca 

 

2.3 Apresentação das conclusões de cada grupo, debate final em conjunto. 
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Anexo I 

 

O que é O Comprovativo de Compra em Lota?  

 

O objectivo do Comprovativo de Compra em Lota (CCL) é contribuir, decisivamente, para a 

valorização, qualitativa e quantitativa, do pescado transaccionado nas lotas do continente 

português e, consequentemente, para a sustentabilidade e rentabilidade do sector da pesca 

em Portugal, através da identificação e diferenciação do pescado das lotas junto do 

consumidor final. 

 

Este projecto integra as três componentes de sustentabilidade:  

 

Do ponto de vista da Sociedade, o CCL promove uma alimentação saudável através do 

consumo regular de peixe, estimula o interesse da população pelas actividades 

relacionadas com a pesca e com o mar e potencia uma compra mais consciente, através da 

informação da etiqueta CCL junto do retalho. 

Ao nível da Economia, o CCL é já uma realidade nas grandes superfícies, nos mercados 

municipais e peixarias, ultimando-se a sua concretização junto da restauração. 

Numa perspectiva Ambiental, o projecto assenta no respeito pelos stocks piscícolas, pelas 

dimensões mínimas do pescado comercializado e pelo menor consumo energético 

resultante da captura na costa Portuguesa. 

 

O que é o pescado CCL? 

 É um produto controlado desde a sua origem que traz benefícios não só para o 

consumido, como para o ambiente.  

 A maior parte deste pescado é capturado por embarcações nacionais a operar nas 

costas portuguesas, exigindo menores consumos energéticos durante a captura e 

transporte terrestre que se traduzem numa poupança de emissões para o ambiente.  
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 Por outro lado, o pescado da lota é um produto capturado a pensar no futuro, que 

adopta as regras de rastreabilidade exigidas por lei. Respeita também a sazonalidade 

de cada espécie e as quotas de pesca estabelecidas, preservando os stocks piscícolas. 

 O CCL permite também identificar a zona de captura e a arte de pesca utilizada para 

capturar o pescado. Desta forma, o consumidor possui a informação necessária para 

fazer uma compra consciente e responsável.  

 

 

 

 

 

 


