PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE COMPRADOR EM LEILÃO ONLINE

O sistema de venda online, é um serviço prestado por entidade externa à Lotaçor, S.A.
Assim, deverá, em primeiro lugar, aceder a www.mercapesca.net e solicitar registo no portal de
vendas online, através do formulário de contato da página, onde deverá selecionar a lota de interesse
(Ponta Delgada, no caso).
Deverá, ainda, devolver para info@lotacor.pt, a ficha de inscrição de comprador de leilão online
totalmente preenchida, junto com toda a documentação abaixo indicada, consoante se tratar de
comprador a pré-pagamento ou a crédito, de modo a permitir análise e proceder à respetiva inscrição
no portal da Lotaçor.
Para efetuar compras, deverá seguir os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.
5.

www.mercapesca.net (aceder com o seu nº de usuário e password);
Aceder a “venta remota”;
“conecion con nueva subasta remota”;
Clicar em “Ponta Delgada”;
Conectar.

Com estes passos, acederá ao leilão online da lota de Ponta Delgada.

MODALIDADE DE COMPRADOR A PRÉ-PAGAMENTO

Pré-pagamento – neste caso, depois de estar inscrito como comprador em lota, deverá efetuar
transferência bancária para a Lotaçor, de modo a poder-se carregar esse plafond, que será utilizado
até ao seu limite, pelas compras que efetuar.
Documentação a anexar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Ficha de informação do cliente;
Certidão Comercial ou código de acesso válido à certidão permanente;
Declaração de início de atividade na AT;
Cópia dos cartões de cidadão de quem obriga a entidade;
Declaração de consentimento (RGPD) (quando se tratar de uma pessoa singular);
Declaração de autorização de representante em lota (se existir), assinada por quem obriga a
entidade, bem como respetiva documentação pessoal (cópia de cartão de cidadão) e uma
foto em formato JPEG do mesmo;
Declaração de consentimento do representante do comprador (RGPD) (quando se tratar de
uma pessoa singular);
Disponibilização de endereço de e-mail;
Cópia de documento atualizado de comprovativo de morada (Ex: Fatura de Eletricidade/
Água/Comunicações).

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE COMPRADOR EM LEILÃO ONLINE

MODALIDADE DE COMPRADOR A CRÉDITO

Venda de Pescado a Crédito – Tem por base a celebração de um contrato de crédito celebrado entre
o comprador e a Lotaçor, suportado por uma garantia bancária ou depósito caução, de valor idêntico
ao montante de crédito atribuído (minutas para consulta em anexo).
Documentação a anexar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Ficha de informação do cliente;
Certidão Comercial ou código de acesso válido à certidão permanente;
Declaração de início de atividade na AT;
Cópia dos cartões de cidadão de quem obriga a entidade;
Declaração de consentimento (RGPD) (quando se tratar de uma pessoa singular);
Declaração de autorização de representante em lota (se existir), assinada por quem obriga a
entidade, bem como respetiva documentação pessoal (cópia de cartão de cidadão) e uma
foto em formato JPEG do mesmo;
Declaração de consentimento do representante do comprador (RGPD) (quando se tratar de
uma pessoa singular);
Garantia Bancária e/ou Comprovativo de Depósito na conta da Lotaçor*;
Disponibilização de endereço de e-mail;
Cópia de documento atualizado de comprovativo de morada (Ex: Fatura de Eletricidade/
Água/Comunicações).

*A aprovação de compras a crédito e respetivo plafond ficam sempre dependentes da prévia análise
e decisão do Conselho de Administração da Lotaçor, pelo que tal deverá ser previamente e
formalmente solicitado à Direção Financeira, indicando as condições pretendidas.

Os procedimentos aqui constantes são sujeitos à aplicação do preçário em vigor na empresa,
disponível para consulta em www.lotacor.pt.

