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Assunto: REGIME DE EXCLUSIVIDADE NA VENDA DE CARNE DE NOVILHO 

 

Exmo.(s) Associado(s), 
 
 
Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a Portaria n.º 23/94 de 23 de Junho, 
alterada pela Portaria n.º 48/96, 11 de Julho e a Portaria 14/1984, de 13 de Março, 
nas quais trata sobre o regime de exclusividade da venda ao público da carne de 
novilho. 
 
Desta forma, verificam-se transformações no esquema de comercialização em vigor, 
obrigando a que se verifique a venda de carne de novilho em regime de 

exclusividade. 
 
O comércio de carne de novilho depende de autorização da Direcção Regional 
Comércio, Indústria e Energia, mediante pedido em requerimento dos talhantes 
interessados, sendo esta autorização dada por um período limitado, e renovável 
automaticamente por iguais períodos, desde que a instituição mencionada 
anteriormente ou o requerente não manifestem a sua oposição à renovação com uma 
antecedência de 30 dias em relação ao termo da autorização. 
 
Os candidatos à exploração destes talhos devem apresentar juntamente com o seu 
pedido de requerimento, os seguintes documentos: 
 

a) Certidão comprovativa de que exercem o comércio de carnes ou estão para o 
efeito autorizados; 
b) Declaração da Câmara Municipal do concelho a atestar da conveniência que para 
o concelho existe para a abertura de um talho exclusivamente destinado à venda 
de carne de novilho; 
c) Certificado do registo criminal. 
 

A decisão do pedido é comunicada ao IAMA. 
 
Os talhos destinados à comercialização de carne de bovino de novilho/a devem de ter 
visivelmente afixado tal identificação, para além de obedecer cumulativamente às 
seguintes condições: 
 

a)  Não poderão comercializar outro tipo de carne de bovino; 
b)  Não poderão ser explorados por proprietário de outros talhos de venda de 

carne de bovino nem pelos seus familiares, ascendentes, descendentes ou 
afins; 

c)  Abastecer-se-ão deste tipo de carne de bovino a partir de animais por eles 
apresentados nos matadouros da zona; 

d)  Manterão arquivadas as guias de fornecimento da carne recebida para 
apresentação à fiscalização sempre que lhe seja exigido. 

 
É da competência da Inspecção Regional das Actividades Económicas efectuar a 
fiscalização dos talhos. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
A Direcção. 


