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1 – Vantagens para o comprador 

 

 Comprar em várias lotas em simultâneo 

 Comprar a partir de qualquer local 

 Estar no conforto do escritório e ver o peixe 

 Aumentar a sua oferta através do acesso a mais pescado 

 Reduzir os custos do processo de compra 

 Facilidade de utilização 

 Aceder a informação estatística adicional 
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2 – Perguntas frequentes (FAQ’S) 

P1. Como é dado acesso?  

Basta contactar os serviços centrais da Docapesca e receberá um código de acesso e 

respectiva palavra-chave. 

No pedido será necessário identificar quais as lotas em que pretende comprar (ex: 

Peniche e Matosinhos). 

NOTA: Os plafonds de crédito continuam a ser estabelecidos lota a lota. 

 

P2. Como se acede ao sistema? 

Ao receber o código de acesso deverá fazer o download do software no site da 

Docapesca. 

Após a instalação do mesmo, em qualquer computador com um sistema operativo 

Windows XP e uma ligação à internet,  poderá começar a comprar Online.  

              

P3. Em quantas lotas posso comprar simultaneamente? 
          

Em todas as que estiverem a vender. No entanto, por motivos de espaço útil do ecrã, 

só conseguimos visualizar dois leilões em simultâneo. 

Pode, em qualquer momento e sem interromper as compras num dos leilões, escolher 

outra lota para a outra metade do ecrã.  
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P4. Como faço a minha licitação? 

 

Com um “clique”, escolha qual dos leilões quer activar e licite através das teclas de 

função (F1 a F12). 

As teclas de função (F1-F10) podem ser configuradas pelo utilizador para licitar 

quantidades fixas. 

A tecla F11 permite interromper o leilão e, de seguida, digitar a quantidade 

pretendida. 

Finalmente, a tecla F12 permite licitar todo o lote à venda 

 

P5. Como pago e levanto o meu pescado? 

 

Da mesma forma que o faz para uma compra tradicional. 

 

P6. Como acedo à informação estatística adicional? 

 

Com o mesmo código de acesso que lhe foi fornecido para a lota Online. 

Esta informação está disponível numa área reservada ao site da Docapesca.  
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  3 – Diferenças face ao actual  

 

ANTIGO PAINEL DE VENDA 

 

NOVO PAINEL DE VENDA 
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O Novo Painel de Venda está agora constituído por novas informações, de forma a tornar ainda mais transparente a
venda de pescado por leilão electrónico e fornecer maior conforto a todos os intervenientes, proporcionando dados
adicionais.

Foram introduzidas 6 informações, que passamos a explicar:

Tipo de Comprador : L – Comprador em Lota; O – Comprador On-Line; C – Ordem de Compra

Peso Total : Peso Total do lote a ser vendido

Nome da Embarcação com pescado em venda

Apresentação do pescado: inteiro, esviscerado, rabos, etc..

Próximos lotes a serem leiloados

Aviso : vários tipos de informação de forma a alertar os intervenientes

1

2

3

4

5

6

 

PAINEL DE VENDA ONLINE 
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Descrição Painel de Venda Online 

O Painel de Venda Online é constituído por dois (2) painéis de informação, podendo 

estar activos os dois, apenas um, ou mesmo nenhum, no caso de não existirem lotas 

Online activas . 

Definição da informação constante no painel de venda Online. Serão definidas linha-a-

linha todas as informações constantes no Painel Online da figura anterior. 

Linha 1  

 

  

Compostas pelos campos: Ligar, Webcam e Configuração 

 Ligar – se desejarmos ligar ao Leilão Online, devemos clicar neste campo; 

imediatamente surgirá o ecrã de solicitação de identificação, conforme figura e que 

será descrito mais à frente como Ecrã de Login. 

 Webcam – aqui poderá ser visualizada o pescado que está sendo leiloado no 

momento, no ecrã activo. 

 Configuração – Clicando neste botão irá surgir o ecrã de configuração das 

teclas para paragem do leilão e respectivas quantidades, este ecrã será tratado mais à 

frente como Ecrã de Configuração de Teclas.  

Linha 2 

  

Esta linha mostrará as lotas que estarão disponíveis para serem seleccionadas, sendo 

também composta pela data e hora. 
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Ecrã de Login       

O Ecrã de Login só poderá ser utilizado por clientes da Docapesca já devidamente 

registados e com todos os pré-requisitos preenchidos para poder ser um comprador 

via leilão Online. 

 

Campos a serem preenchidos: 

 Utilizador - deverá ser digitado o código de utilizador fornecido pela 

Docapesca, que é individual e intransmissível. 

 Password – deverá ser digitada a palavra chave (password) fornecida pela 

Docapesca, para o utilizador já introduzido. 

Para além do ecrã estar escrito em português, poderá optar-se pelo inglês; para tal 

deverá ser clicado um dos dois campos disponíveis.                                                                       

Preenchidos os campos carregar no botão “LIGAR”, ou em “FECHAR” para ignorar. 
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Ecrã de Configuração de Teclas       

        O Ecrã de Configuração de Teclas, permitirá ao cliente da Docapesca, configurar 

as teclas de F1 até F12, para as quantidades que este queira comprar, quando da 

paragem do leilão, que é sempre feita por uma dessas teclas.  

 

         

 

Neste ecrã as teclas estão configuradas de F1 até F10, para quantidades de 1 a 10 

respectivamente. A tecla F11, dará hipótese da quantidade de caixas ser escolhida 

(digitada), no teclado numérico do computador, entre o valor mínimo 1 e o máximo 

que poderá ser até o número total de caixas a venda nesse lote. 

A tecla F12 quando premida, arrematará o total do lote posto à venda. 

Para alterações efectuadas no teclado, deverá ser premido o botão “GRAVAR”, de 

forma que as alterações surtam efeito. 
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 Linha 3 - comprador que fez login terá nesta linha mostrado o seu número de 

registo na Docapesca  

 

 Linha 4 - na figura circular deverá estar o número da lota que foi seleccionada 

para este painel. A selecção é feita quando se arrasta uma das lotas disponíveis (linha 

2) para dentro deste círculo. Quando este círculo estiver preenchido em branco, 

significa que é este o painel activo para licitação. Em caso de mudança de painel 

activo, pressionar a tecla “TAB”   

O campo “Comprador” fica preenchido quando um comprador licita uma venda, o 

“Tipo” identifica se é uma compra na lota (L), comprador Online (O) ou uma ordem de 

compra (C), a “Quantidade” de caixas que foi comprada e a que preço. 

 Linha 5 - esta linha informa-nos sobre o número do “Lote” que está posto à 

venda, a “Quantidade” de caixas deste lote, o “Peso” da caixa que está a ser leiloada e o 

“Peso Total” do lote.  

 

Linha 3 

 

Linha 4 

 

Linha5 

Linha6 

 

Linha7 

 

Linha8-12 
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 Linha 6 - neste local irá aparecer o nome do “BARCO” que está com o pescado à 

venda no momento. 

 

 Linha 7 - nesta linha estarão presentes o nome da “Espécie”, o seu “Tamanho” e 

“Frescura” e também a identificação da “Apresentação”  do pescado  em venda. 

 

 Linha 8-11 - estarão aqui apresentados os próximos quatros lotes que serão 

postos à venda com a seguinte informação: “Barco”, “Espécie”, “Tamanho”, “Frescura”, 

“Apresentação”  ,”Caixas” e “Peso”. 

                 

  Linha referente às últimas compras: 

 

Neste local, ficarão registadas as últimas compras efectuadas pelo comprador Online. 

Foram escolhidas as seguintes informações a serem prestadas: “Lota”, “Barco”, 

“Espécie”, “Tamanho”, “Frescura”, “Apresentação”,”Caixas”, “Peso em Quilogramas”, 

“Preço por Quilo” e “Preço Total”.  
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 4 - Descrição da Instalação de  Leilão Online: 
 

Como já foi referido deverá ser feito o “download” da aplicação. O ficheiro origem 

será:  

 

O passo seguinte será, dar dois cliques nesse ícone, logo de seguida aparecerá o 

seguinte ecrã:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a seguir pressionar no botão “OK”, logo a 

seguir surgirá: 

clicar no botão “Seguinte” 
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Aparecerá o seguinte ecrã: 

 

 

Aparecerá o seguinte ecrã: 

  

carregar no botão “Seguinte” onde surgirá o 

próximo ecrã 

 

carregar no botão “Seguinte” onde surgirá o 

próximo ecrã 

 

carregar no botão “Seguinte” onde surgirá o 

próximo ecrã 
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Aparecerá o seguinte ecrã: 

 

 

 

 

 

carregar no botão “Instalar” onde surgirá o 

próximo ecrã 

 

carregar no botão “Concluir” e a instalação  

ficará concluída. 

 

Este ícone ficará disponível no “Ambiente de Trabalho” 

para lançar a Aplicação Online. 
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