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EDITAL N.º 35/2020 
 

 

André Cardoso de Morais, Capitão do Porto de Olhão, no uso das competências que lhe são 

conferidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março, conjugado com o n.º 6 do art.º 3.º, da 

Portaria n.º 1421/2006, de 21 de dezembro, torna público o seguinte: 

 

1. Por informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., de 06 de abril de 

2020 (Decisão do Laboratório n.º 46/2020 http://www.ipma.pt/pt/pescas/bivalves/), está 

interdita a apanha e comercialização das espécies bivalves provenientes da zona, ou 

zonas, abaixo indicadas no espaço de jurisdição da Capitania do porto de Olhão: 

Zonas de produção 
(Despacho n.º 14515/2010, de 08 

de setembro) 

Zonas 
de 

apanha 
Bivalves interditos Toxina 

RIA FORMOSA, OLHÃO – OLH1 ------- Interdição de Ameijoa Boa 
Amostra 
indisponível 

RIA FORMOSA, OLHÃO – OLH2 ------- 
Interdição de ameijoa-cão e 

longueirão 
DSP 

RIA FORMOSA, OLHÃO - OLH3 ------- Interdição de todas as espécies DSP 

 

2. Considerando a informação acima noticiada e por existir perigo para a saúde pública 

atendendo a que a ingestão de bivalves contaminados por toxinas marinhas pode 

provocar graves problemas de saúde, notificam-se todos os armadores e apanhadores, 

bem como os praticantes de pesca lúdica, no exercício da modalidade de apanha 

lúdica, licenciados, que se encontra interdita a apanha da espécie, ou espécies, 

interditas, alertando-se também os consumidores para a referida proibição. 

3. A não observação da presente interdição constitui contraordenação, prevista e punível 

nos termos do Art.º 21-A, n.º 3, alínea j) do Dec. Lei n.º 278/87, de 27 de novembro, 

com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 383/98, de 27 de novembro, com coima 

de € 249.40 a € 24.939,89. 
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4. É revogado o Edital n.º 33/2020, de 27 de março de 2020. 

 

E para constar, lavrou-se o presente Edital e outros de igual teor, que serão afixados nesta 

Capitania e nos locais de costume. 

 

 

Capitania do Porto de Olhão, 06 de abril de 2020 

 

O Capitão do Porto, 

 

 

André Cardoso de Morais 
Capitão-tenente 




