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O regime administrativo das lotas e vendagens1 

 

Historicamente existiam diversos grémios responsáveis pela administração das 

lotas e vendagens. Em particular, mereciam destaque o Grémio dos Armadores 

da Pesca do Arrasto, o Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha e a Junta 

Central da Casa dos Pescadores. Neles se efectuava a primeira venda do 

pescado pelo sistema do leilão. O quadro legal constava dos Decretos-Leis 29 

775, de 17 de Julho de 1939; 31 841, de 14 de Janeiro de 1942, e 48 507, de 

30 de Junho de 1968. Existiam taxas variáveis, 5,15% para a pesca de arrasto, 

2% para a pesca da sardinha e 3% para a pesca artesanal. 

 

O Decreto-Lei n.º 240/74, de 5 de Junho, reorganizou profundamente este 

modelo, criou a Secretaria de Estado das Pescas e determinou a extinção de 

todas as organizações estatais e paraestatais, às quais estivessem cometidas 

funções de direcção, administração, regulamentação relativas à exploração, 

utilização e investigação das pescas e dos recursos vivos aquáticos, bem como 

as actividades conexas. Foi nomeada, por despacho ministerial de 11 de Outubro 

de 1974, uma Comissão Liquidatária. 

 

O Decreto-Lei n.º 552/74, de 24 de Outubro, procedeu, por seu turno, à 

extinção do serviço de lotas e vendagens de peixe e serviços anexos que 

funcionavam no âmbito da Junta Central da Casa dos Pescadores, transferindo 

as suas competências para a Direcção-Geral da Administração-Geral das Pescas. 

Paralelamente são uniformizadas e alteradas, por força do artigo 1.º do Decreto-

Lei n.º 255/77, de 16 de Junho, as taxas de prestação do serviço de primeira 

venda do pescado proveniente das actividades de pesca costeira. 

 

Posteriormente, pelo Decreto-Lei n.º 107/90, de 27 de Março, procedeu-se à 

integração do Serviço de Lotas e Vendagens na DOCAPESCA, S.A., unificando-se 

numa única entidade a prestação de serviços de primeira venda de pescado e de 

apoio à pesca nos portos do continente. No mesmo diploma é alterada a 

denominação social da DOCAPESCA-Sociedade Concessionária da Doca de Pesca, 

S.A., para DOCAPESCA-Portos e Lotas, S.A. 

 

Nos termos do seu artigo 3.º, a Docapesca tem por objecto a exploração de 

portos de pesca e lotas, em regime de concessão ou outro, a prestação de 

serviços de primeira venda do pescado, a exploração de infra-estruturas de 
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apoio aos utentes, a produção de gelo e frio, bem como quaisquer outras 

actividades conexas. 

 

Actualmente o regime nacional das lotas e vendagens para a venda de pescado 

fresco consta essencialmente do Decreto-Lei n.º 81/2005, de 20 de Abril que 

revogou o Decreto-Lei n.º 304/87, de 4 de Agosto2, de onde constava o anterior 

regime sobre a matéria. 

 

O sistema não cortou com a tradição anterior mantendo o regime da primeira 

venda em lota pelo regime do leilão, alargando-se contudo o universo das 

entidades que podem aceder à primeira venda em lota, dando-se a possibilidade 

de compra à distância em determinado leilão, lançando-se as bases para um 

sistema de leilão pela internet, sem prejuízo da entrega do pescado se fazer em 

lota. 

 

O princípio geral é portanto o de entrega e venda do pescado fresco em lota 

correspondente ao ponto de entrega mediante leilão e nesse sentido dispõe o 

artigo 1.º, n.º 1, do referido diploma. O leilão pode ser presencial ou à 

distância, incluindo através da Internet, em condições que são fixadas pela 

entidade que explora a lota (artigo 4.º do Decreto-lei n.º 81/2005). Na Portaria 

n.º 506/89, de 5 de Julho, vem previsto o regime de licenciamento de novas 

lotas e de alterações e ampliações a introduzir em unidades já existentes. Os 

pedidos iniciam-se pela submissão do pedido que é apreciado tendo em atenção 

requisitos técnico-funcionais e higio-sanitários no prazo de 60 dias. Devendo a 

decisão ser então notificada ao requerente. O interessado deverá então requerer 

vistoria às instalações. Sendo favorável o resultado da vistoria serão então 

emitida a licença. No caso de falta de unanimidade na vistoria a decisão será 

tomada pelo Ministro responsável pelas pescas ouvido o Ministério da Saúde. 

Podem ainda ser autorizados quando se justifique postos de primeira venda de 

pescado, na orla marítima, subordinados técnica e administrativamente a uma 

lota. 

 

Para efeitos de controlo específico de determinadas espécies ou uso de 

determinadas artes de pesca pode o membro do governo da tutela sectorial, por 

portaria, circunscrever os desembarques e primeira venda em lota do pescado 

proveniente das embarcações que exerçam aquele esforço de pesca a 

determinados portos e lotas do continente. Por outro lado, sempre que 

                                           
2 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 281/88, de 12 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

237/90, de 24 de Junho e pelo Decreto-Lei n.º 243/98, de 7 de Agosto. 



circunstâncias técnicas acarretem dificuldades na deslocação à lota mais 

próxima, pode o membro do Governo responsável pelo sector das pescas, por 

portaria, adoptar medidas específicas relativas ao regime da primeira venda de 

pescado. 

 

O acesso à primeira venda e intervenção no leilão é limitado aos produtores, 

organizações de produtores, grossistas, retalhistas, industriais de pescado, 

industriais de hotelaria e de restauração ou respectivos mandatários que exibam 

cartão de identificação válido (artigo 3.º do Decreto-lei n.º 81/2005). 

 

Existem ainda isenções (artigo 7.º do Decreto-lei n.º 81/2005) relativamente a 

pescado capturado nas águas interiores não marítimas não submetidas à 

jurisdição das autoridades marítimas; o pescado proveniente da exploração de 

estabelecimentos de culturas marinhas e o pescado capturado para fins 

científicos. Por outro lado, outro importante grupo de excepções advém dos 

contratos de abastecimento. Com efeito, e sem prejuízo de se manter a 

obrigação de entrega na lota, ficam isentos do regime de venda em leilão (i) o 

pescado capturado por pessoas singulares ou colectivas, membros de 

organizações de produção que se dediquem simultaneamente à captura e 

transformação do pescado desde que essa actividade seja enquadrada nas 

regras da comercialização e produção adoptadas pela respectiva organização de 

produtores, de acordo com as regras aplicáveis da União Europeia e (ii) o 

pescado capturado por pessoas singulares ou colectivas, membros de 

organizações de produtores, ao abrigo de contratos de abastecimento 

celebrados com as organizações de produtores, com comerciantes ou industriais 

de produtos de pesca, desde que os mesmos sejam enquadrados nas regras de 

comercialização e produção adoptadas pela respectiva organização de 

produtores, em conformidade com a legislação comunitária aplicável. Para além 

disso, e perante solicitação do interessado, o pescado capturado pode ser 

descarregado em instalações portuárias diferentes das da implantação da lota, 

desde que reúnam condições funcionais para tanto e se mostrem mais 

apropriadas para o abastecimento da indústria transformadora a que o pescado 

se destina, sem prejuízo de a respectiva quantidade e valor, por espécie, serem 

obrigatoriamente comunicados, por escrito, no prazo de cinco dias, à entidade 

que explora a lota mais próxima da unidade fabril (artigo 8.º do Decreto-lei n.º 

81/2005). 

 

Releve-se ainda que se excepciona do regime de venda obrigatória do pescado 

fresco fora das lotas, os casos previstos na Portaria n.º 197/2006, de 23 de 

Fevereiro (relativos aos titulares de licença de apanhador de animais marinhos e 



de pesca apeada, onde se permite a venda directamente ao consumidor final ou 

a estabelecimentos comerciais retalhistas, após autorização da DGPA, e relativa 

a venda de moluscos bivalves, gastrópedes marinhos, equinodermes e 

tunicados, vivos, a estabelecimentos comerciais grossistas e retalhistas ou ao 

consumidor final, depois de depurados e ou expedidos por um centro adequado), 

alterada pela Portaria n.º 247/2010, de 3 de Maio (que aditou os casos relativos 

aos armadores e titulares de licença de pesca profissional para operar no rio 

Minho). 

 

Relativamente às organizações de produtores esta matéria está hoje regulada 

pelo Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, 

estabelece a organização comum de mercado no sector dos transportes e da 

aquicultura. Este regulamento institui no sector dos produtos da pesca uma 

organização comum de mercado que compreende um regime de preços e de 

comércio bem como regras comuns em matéria de concorrência. 

 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento, entende-se por organização de 

produtores qualquer pessoa colectiva constituída por iniciativa própria de um 

grupo de produtores de um ou vários produtos desde que no caso de produtos 

congelados, tratados ou transformados as operações em causa tenham sido 

efectuadas a bordo dos navios de pesca e que tenha por objectivo assegurar o 

exercício racional da pesca e a melhoria das condições de venda da produção 

dos seus membros, através de medidas susceptíveis de priviligiar a programação 

e a sua adaptação à procura, promover a concentração da oferta, estabilizar os 

preços, incentivar métodos de pesca. 

 

Os Estados-Membros devem reconhecer como organizações de produtores os 

agrupamentos de produtores que tenham a sua sede estatutária no território 

nacional, que sejam suficientemente activos em termos económicos no seu 

território e que formulem um pedido nesse sentido, desde que preencham os 

requisitos referidos, ofereçam garantia suficiente quanto à realização., duração 

e eficácia da acção e tenham a necessária capacidade jurídica (artigo 5.º do 

Regulamento). 

 

Os Estados-Membros decidirão da concessão do reconhecimento no prazo de 

três meses a contar da apresentação dos documentos e efectuarão a intervalos 

regulares controlos quanto à observância pelas organizações de produtores das 

condições de reconhecimento (artigo 6.º do Regulamento). 

 



Nos termos do artigo 7.º do Regulamento no caso de uma organização de 

produtores ser considerada representativa da produção e da comercialização 

num ou em vários locais de desembarque e formular um pedido nesse sentido às 

autoridades competentes, este pode obrigar os produtores que não sejam 

membros dessa organização a respeitarem as regras de produção e de 

comercialização decididas pela organização com vista a atingir os objectivos 

definidos para as referidas organizações; as regras adoptadas pela organização 

em matéria de retirada e de reporte para os produtos frescos ou refrigerados, 

podendo essa extensão ser total ou parcial relativamente ao tipo de produtos 

em causa. Nesse caso o Estado-membro pode conceder uma indemnização aos 

produtores que não sejam membros de uma organização e estejam 

estabelecidos na Comunidade pelas quantidades de produtos que não possam 

ser comercializados, tenham sido retirados do mercado. 

 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento as organizações de produtores 

podem fixar um preço de retirada abaixo do qual os produtos não serão 

vendidos. Para alguns tipos de produtos é fixado um preço de orientação, em 

função dos preços médios nos mercados grossistas ou nos portos durante as 

últimas três campanhas de pesca anteriores, tendo em conta as perspectivas de 

evolução da produção e da procura (artigo 18.º do Regulamento). Será ainda 

fixado um preço de retirada comunitário em função da frescura, do tamanho ou 

do peso e da apresentação do produto, para certos tipos de produtos, que não 

deve exceder 90% do preço de orientação. Note-se que os Estados-Membros 

concederão uma compensação financeira às organizações de produtores que 

efectuem retiradas desde que preço de retirada seja o comunitário (artigos 20.º 

e 21.º do Regulamento). Relativamente a outros tipos de pescado é fixado um 

preço de venda comunitário (artigo 22.º do Regulamento) ou também um preço 

de retirada (artigo 25.º do Regulamento), sendo que para este último tipo de 

preços de retirada está apenas prevista a possibilidade e não a obrigação de 

ajuda à retirada. Importa ainda mencionar a possibilidade de os Estados-

membros reconhecerem como organizações interprofissionais certas pessoas 

colectivas representantes de uma parte significativa das actividades de produção 

e ou comércio. 

 

O controlo das lotas é efectuado por meio da Direcção-Geral das Pescas e 

Aquicultura (DGPA) e a entidade que explorar a lota asseguram mediante 

protocolo, um controlo administrativo dos contratos de abastecimento, 

nomeadamente quanto aos preços contratados e quanto às regras de produção e 

comercialização aplicáveis, sendo que a entidade que explora a lota pode 

exercer direito de preferência na aquisição do pescado objecto dos contratos de 



abastecimento, garantindo ao produtor o valor contratado (artigo 8.º, ns. 2 e 3 

do Decreto-lei n.º 81/2005). 

 

A entidade que explorar a lota tem de assegurar serviços obrigatórios e serviços 

complementares. São serviços obrigatórios, a regulação da descarga dos 

pescado e sua recepção, leilão e descarga, o registo discriminado das vendas do 

pescado objecto de licitação, o registo discriminado das vendas do pescado 

redireccionado para lota mais próxima, as operações relativas às vendas por 

ordem de compra, o registo das capturas relativas às situações de isenção 

quando essas vendas se operem em lota, o registo das transmissões ou 

entregas do pescado relativas a contratos de abastecimento, obtenção de 

informação estatística referente a operações registadas em lota; elevados 

padrões de recepção, conservação e armazenamento de pescado através das 

estruturas necessárias e adequadas e a observância por todos os intervenientes 

das disposições legais (artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 81/2005). Estão também 

previstos serviços complementares por parte da entidade que explora a Lota, a 

saber carga, transporte, selecção e pesagem do pescado, produção e venda de 

gelo, conservação, congelação e armazenagem prioritária de produtos de pesca; 

exploração de infra-estruturas em terra, essencialmente direccionadas para o 

sector da pesca e da comercialização, fornecimento de bens e outros serviços 

relacionados com a pesca e actividades conexas, prestação de serviços no 

âmbito da promoção e qualidade do pescado (artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

81/2005). 

 

O regulamento geral de funcionamento das lotas, contemplando também os 

procedimentos e meios envolvidos no leilão é estabelecido por portaria do 

membro do Governo responsável pelo sector das pescas (artigo 16.º do Decreto-

Lei n.º 81/2005). 

 

O artigo 25.º do mesmo diploma mantém provisoriamente em vigor as Portarias 

n.º 9/89, de 4 de Janeiro e 506/89, de 5 de Julho, com as necessárias 

adaptações. 

 

A Portaria n.º 9/89, de 4 de Janeiro, regula a tramitação geral da primeira 

venda do pescado no artigo 5.º. Nos seus termos podem identificar-se as 

seguintes fases: recepção e pesagem, venda e entrega. No que toca à venda, o 

leilão processa-se segundo a ordem dos lotes em venda, sendo a sua 

composição definida pela entidade que explorar a lota, tendo em conta os 

hábitos locais e a racionalidade do processo de venda. Na determinação da 

ordem de compra por leilão terão prioridade absoluta os moluscos e bivalves 



(artigo 6.º, n.º 1, da Portaria). A entidade que explorar a lota, tendo em conta 

os usos e costumes relativos à venda de certas espécies, designadamente de 

cerco, em estado vivo, poderá fixar a tramitação mais adequada para o efeito.  

 

A entidade que explorar a lota pode elaborar regulamentos internos de 

exploração visando a adaptação local do regime geral de funcionamento previsto 

na Portaria em causa, tendo em conta as características das instalações e os 

usos e costumes locais. 

 

A Docapesca Portos e Lotas, SA, aprovou relativamente às compras online, um 

Regulamento de Aquisição de Utilização de Licenças de Acesso ao Leilão de 

Pescado online, licenças pessoais e intransmissíveis e que permitem o acesso a 

todas as lotas onde esteja instalado o sistema de venda online. 

 

Cabe à entidade que explora a lota receber do comprador o preço de aquisição 

do pescado. As aquisições do pescado em lota são feitas a pronto pagamento ou 

a crédito. As aquisições de pescado a crédito só são autorizadas mediante 

prestação prévia pelo comprador de garantia bancária ou caução em numerário 

e até ao limite dos valores das mesmas, os pagamentos do pescado adquirido a 

crédito são efectuados até ao terceiro dia posterior à aquisição, podendo, findo 

esse prazo, ser accionada a garantia. Os compradores que não respeitem o 

prazo de pagamento podem ser impedidos, a partir do momento da constituição 

em mora, de adquirir pescado em lota enquanto durar essa situação. Quando o 

valor das aquisições do pescado a crédito tenha atingido o limite da garantia 

prestada, os compradores nessa modalidade que não se encontrem em mora só 

poderão adquirir pescado em lota a pronto pagamento (artigo 8.º da Portaria). 

 

Compete também à entidade que explora a lota a definição das taxas e preços a 

pagar pelos serviços prestados no âmbito dos artigos 11.º e 12.º da Portaria e 

pelo uso de instalações que lhe estão afectadas e fixa os respectivos 

quantitativos. Dependendo da natureza dos serviços e actividades desenvolvidas 

as retribuições agrupam-se em taxas de primeira venda, outras taxas e 

remunerações pelos serviços prestados, sendo que no toca às taxas de primeira 

venda estas devem constar de tarifário a aprovar por portaria do membro do 

Governo responsável pelo sector das pescas sob proposta fundamentada da 

entidade que explorar a lota. 

 

Estão também previstas contra-ordenações e sanções acessórias (artigos 18.º e 

19.º da Portaria) para o caso de incumprimento. 


