
 

 

NOTIFICAÇÃO RELATIVA AO MODO 

DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 
 

PRODUTOR AQUÍCOLA DE ANIMAIS 

E ALGAS MARINHAS 
 

ANO ____________ 
 

Notificação     

Renovação  

Alteração 

Cancelamento        

A preencher pelo IAMA, IPRA. 

 Data de recepção:  N.º entrada: 

 

Os dados recolhidos com a presente notificação dão cumprimento à obrigação prevista no 

ponto 1 do artigo 34º do Regulamento (EU) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho 

 

Nome/Designação comercial: _________________________________________________ 

NIF/NIPC: _________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Código Postal: _____ - ________ Freguesia: _________________ 

Telefone/telemóvel: ___________________  

Email: _____________________________________________________________________ 

 

Localização dos estabelecimentos (unidades de produção) 

 

on shore 

Concelho ____________ 

Freguesia ___________ 

Coordenadas retangulares/coordenadas geográficas __________________ 

 

off shore 

Coordenadas Geográficas _______________ 

Localizado em mar aberto ao largo de __________________________sob a jurisdição marítima da 

Capitania de ____________________________ 

Sistema de coordenadas utilizado (Lisboa; Datum73; WCS84; ETRS89): _________________ 

Área total do estabelecimento: ___________ ha Área útil do estabelecimento: ________ ha 

Volume útil do estabelecimento: _______________ m3 

 



 

 
Produção aquícola (ton) 

Espécie Em MPB Em conversão 

Amêijoa   
Mexilhão   
Ostra   
Pregado   
Robalo   
Dourada   
Linguado   
Algas   

Outros (especificar) 
  
  

Volume anual de negócios (MPB): ____________ euros 

 

ORGANISMO DE CONTROLO - OC (só pode ser controlado por 1 organismo; a alteração de OC deve ser 

notificada ao IAMA, IPRA., no prazo de 10 dias úteis após ter ocorrido): 

Nome do OC: __________________________ Data de assinatura do contrato: __________________ 

Data do 1º controlo: ______________________ Data do último controlo: _______________________ 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Autorizo a divulgação dos dados recolhidos na presente notificação a terceiros, para realização de estudos 

científicos: Sim ----  Não ---- 

Autorizo a divulgação dos dados recolhidos na presente notificação a terceiros, a pedidos destes e quando tenham 

em vista o estabelecimento de relações no âmbito da atividade do notificante: Sim ----  Não ---- 

--- Comprometo-me a respeitar o conjunto das disposições comunitárias que regulamentam o modo de produção 

biológico, nomeadamente o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

--- Comprometo-me a atualizar esta notificação. 

--- Comprometo-me a declarar o fim do regime de controlo. 

 

Data ____ / _____ / ________ Assinatura do produtor _________________________________ 

 

A notificação só é aceite quando TOTALMENTE PREENCHIDA 

O IAMA IPRA., enquanto autoridade competente na RAA em matéria de MPB, é a entidade responsável pelo tratamento dos 

dados aqui fornecidos. O titular dos dados tem direito de acesso e retificação dos respetivos dados incompletos ou inexatos, 

devendo para tal utilizar este formulário ou contatar o IAMA, IPRA., através do seguinte endereço de e-mail: 



 
info.iama@azores.gov.pt 

 


