
 

 

N/Ref. 117/16                        Angra do Heroísmo, agosto de 2016 

 

Assunto: REGIME JURÍDICO DA PRIMEIRA VENDA DE PESCADO FRESCO NA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2016/A, de 

22 de julho, publicado no Diário da República, I série, n.º 140, de 22 de julho de 2016, que vem 

definir o regime jurídico aplicável à primeira venda de pescado fresco na Região Autónoma dos 

Açores.  

 

- Âmbito de aplicação   

O presente diploma aplica-se a todas as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, que intervenham na primeira venda de pescado fresco e outros organismos 

marinhos, designadamente: 

a) Produtores; 

b) Organizações de produtores; 

c) Grossistas; 

d) Retalhistas; 

e) Industriais de pescado; 

f) Industriais de hotelaria e de restauração; 

g) Associações representativas dos produtores e dos comerciantes. 

 

- Regime geral  

A primeira venda de todo o pescado fresco é obrigatoriamente realizada em lota, pelo sistema 

de leilão. O pescado fresco, ainda que para isco, é obrigatoriamente apresentado ou leiloado 

na lota correspondente ao porto de desembarque ou à área correspondente à licença de pesca 

apeada.  

 

A venda de pescado fresco, realizada nestes termos, é obrigatoriamente executada em nome 

da embarcação ou apanhador que, efetivamente, procedeu à respetiva captura. 

 



 

 

O presente diploma prevê, contudo, que o membro do Governo Regional com competência 

em matéria de pescas, por portaria, pode adotar medidas específicas excecionais, quer 

circunscrevendo os desembarques e primeira venda em lota do pescado a determinados 

portos e lotas, quer permitindo, no caso de dificuldades na deslocação à lota mais próxima, a 

venda direta ao consumidor final.  

 

- Acesso à primeira venda e intervenção no leilão 

Para que os produtores, organizações de produtores, grossistas, retalhistas, industriais de 

pescado, industriais de hotelaria e de restauração, bem como as associações representativas 

dos produtores e dos comerciantes, tenham acesso à primeira venda e à intervenção no leilão, 

têm de se encontrar devidamente registados junto da entidade gestora da lota.  

  

Podem ainda aceder à primeira venda outras pessoas singulares ou coletivas, por períodos 

determinados, devidamente justificados, mediante autorização a conceder pela entidade 

habilitada à gestão da lota.  

 

O leilão pode ser feito de forma presencial ou à distância, incluindo através da Internet.  

O diploma prevê contudo a possibilidade de as entidades registadas poderem emitir ordens de 

compra antecipadas à entidade gestora da lota, sendo que caso o pescado em causa não 

tenha sido objeto de licitação ou objeto de outra ordem de compra de valor superior, será 

adjudicada a venda pelo valor da ordem de compra antecipada.  

 

A transferência do pescado dos postos de recolha para lota diferente da correspondente ao 

porto de desembarque, para efeitos de ali ser leiloado, pode ser efetuada pela entidade 

habilitada à gestão da lota ou, a solicitação fundamentada do produtor, autorizada pela 

entidade habilitada à gestão da lota. 

 

- Isenções 

Estão isentos do regime geral da primeira venda do pescado fresco por sistema de leilão:  

a) O pescado capturado nas águas interiores não marítimas não submetidas à jurisdição das 

autoridades marítimas; 

b) O pescado proveniente da aquicultura; 

c) O pescado capturado para fins científicos; 



 

 

d) O pescado que, por portaria do membro do Governo Regional com competência em 

matéria de pescas, seja permitido vender diretamente ao consumidor final, nos termos do 

disposto no n.º 5 do artigo 5.º 

 

Além disso, apesar de a sua transmissão ou entrega terem de ser obrigatoriamente 

processadas na lota correspondente ao porto de desembarque, estão também isentos do 

regime geral da primeira venda do pescado fresco pelo sistema de leilão:  

a) O pescado capturado por pessoas singulares ou coletivas, membros de organizações 

de produtores, que se dediquem simultaneamente à captura e transformação do pescado, 

desde que essa atividade seja enquadrada nas regras de comercialização e produção adotadas 

pela respetiva organização de produtores, em conformidade com a legislação comunitária 

aplicável; 

b) O pescado capturado por pessoas singulares ou coletivas, membros de organizações 

de produtores, ao abrigo de contratos de abastecimento celebrados com as organizações de 

produtores, com comerciantes ou industriais de produtos da pesca, desde que os mesmos 

sejam enquadrados nas regras de comercialização e produção adotadas pela respetiva 

organização de produtores, em conformidade com a legislação comunitária aplicável. 

   

- Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor em 23 de julho de 2016. Este diploma revogou a Portaria 

n.º 76/2013, de 30 de setembro, que aprovou o Regulamento das Lotas da Região Autónoma 

dos Açores. Contudo, até à entrada em vigor de nova regulamentação, continua a ser aplicável 

o regime definido na referida Portaria n.º 76/2013.  

 

É autorizada a atividade de venda de pescado fresco nos postos de recolha existentes à data 

de entrada em vigor do presente diploma até à emissão da correspondente autorização por 

parte do mesmo do Governo regional com competência em matéria de pescas.  

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt 

ou através do site da CCAH, em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1471616556.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1471616556.pdf

