
 

 

N/Ref. 135/16                 Angra do Heroísmo, Novembro de 2016 

 

Assunto: VENDA DE PESCADO FRESCO DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR FINAL.  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 93/2016, de 7 de setembro, 

publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, I série, n.º 108, de 7 de setembro 

de 2016, que vem estabelecer as regras referentes à autorização para venda de pescado 

fresco directamente ao consumidor final, nos termos previstos no Regime Jurídico Da 

Primeira Venda de Pescado Fresco na Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 15/2016/A, de 22 de julho. 

 

A presente portaria aplica-se a todas as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, que exerçam a actividade da pesca comercial, no território de pesca dos Açores, 

ou com auxílio de embarcações regionais, bem como a apanhadores de espécies marinhas, 

titulares da respectiva licença.  

 

Segundo esta portaria podem vender directamente ao consumidor final: 

a) Armadores titulares de licença de pesca válida para o exercício da atividade com o 

auxílio de embarcação; 

b) Apanhadores titulares de licença de apanhador; 

c) Embarcações de pesca com autorização para o efeito, concedida pela Direcção 

Regional das Pescas, válida para o ano civil em que é concedida ou período de tempo que 

falte para o completar. 

 

A venda de pescado directamente ao consumidor final apenas é permitida nos locais 

devidamente autorizados, constantes do Anexo à presente portaria, a saber: 

 

Ilha Local 

São Miguel Posto de Recolha da Ribeira Quente 



 

 

São Miguel Posto de Recolha dos Mosteiros 

São Miguel Posto de Recolha de Porto Formoso 

Terceira Posto de Recolha dos Biscoitos 

São Jorge Posto de Recolha da Caldeira de Santo Cristo 

 

A venda direta de pescado ao consumidor final está limitada ao máximo de 30 kg por dia, com 

um máximo de 150 kg por semana, por produtor primário. 

 

O preço mínimo de venda do pescado na venda direta não pode ser inferior ao preço médio 

de venda em lota, da respetiva ilha e da respetiva espécie, nas duas semanas anteriores, 

conforme informação a afixar, semanalmente, no local da venda pela entidade gestora das 

lotas, a quem compete também a facturação do pescado vendido diretamente ao consumidor 

final.  

 

O produto da venda direta, quando vendido pelo armador, é sempre repartido, a título de 

retribuição em espécie, pela companha da embarcação, após deduzidos os valores da taxa de 

lota, segurança social e IVA. 

 

As infracções ao disposto na presente portaria constituem contraordenação punível com 

coima no montante mínimo de € 125 e nos montantes máximos de € 3740 ou € 44 891, 

consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva.  

 

- Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor a 8 de setembro de 2016. Esta circular não dispensa a 

leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do 

Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1479121350.pdf  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1479121350.pdf

