Docapesca adere ao “Portugal Sou Eu”
A empresa portuguesa Docapesca – Portos e Lotas SA, responsável pela prestação de
serviços de venda de pescado e pelo apoio ao setor da pesca em todos os portos
nacionais, é a mais recente aderente ao “Portugal Sou Eu”, uma iniciativa do Governo
cujo principal objetivo é promover a oferta nacional e sensibilizar os consumidores
para a importância sócio económica de uma escolha informada dos produtos que geram
valor acrescentado em Portugal.
Na passada sexta-feira, dia 30 de maio, durante a realização do Fórum do Mar, que
decorreu na Exponor, no Porto, foi celebrado um protocolo de cooperação entre o
IAPMEI, a AEP, a AIP, a CAP e a Docapesca para que o selo “Portugal Sou Eu” passe a
constar das etiquetas identificadoras CCL (Comprovativo de Compra em Lota) de todo
o pescado capturado na Zona Económica Exclusiva de Portugal e comercializado em
lota por pessoas singulares ou coletivas, com sede no nosso país.

A atribuição do selo “Portugal Sou Eu” é concedida aos produtos produzidos ou
capturados em território nacional com uma incorporação nacional igual ou superior a
50 por cento, pertencentes a entidades que se encontrem legalmente constituídas,
que cumpram as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade e que
possuam a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social.

A marca “CCL – Comprovativo de Compra em Lota” é propriedade da Docapesca. A sua
atribuição é autorizada ao pescado comercializado em lota e foi criada com o objetivo
de credibilizar e valorizar o pescado português transacionado nas lotas do continente
e capturado na zona económica exclusiva, por embarcações nacionais.
Atualmente a CCL conta com 863 pontos de venda nos mercados municipais e peixarias,
e 878 nas grandes superficies. No total o pescado que circula nas 22 lotas controladas
pela Docapesca envolve 3245 embarcações e um volume de negócios anual superior a
200 milhões de euros.

