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Solicitação do Certificado de Isenção 

 

Pedido de Certificado de Isenção da entrega de resíduos e do pagamento das taxas pelos serviços prestados, tendo 

por base o disposto no ponto 2 do Artigo 37º da Portaria nº 90/2022, de 11 de outubro de 2022, referente ao 

Sistema de Tarifário dos Portos da Região Autónoma dos Açores. 
 

 

 

Número IMO: ____________________ Nome do Navio: _______________________________________________ 

Bandeira: ____________________________________________________________________________________ 

País de Registo: _____________________________ Porto de Registo: ____________________________________ 
 

 

 

O navio supracitado, por se enquadrar numa das seguintes tipologias: 

 Navios de serviços regulares, com escalas frequentes e regulares (cabotagem nacional) 

 Navios de tráfego local – passageiros 

 Navios de tráfego local – carga 

 Navios de linhas não regulares com escalas subsequentes em mais de um porto da RAA 

vem pelo presente solicitar à Portos dos Açores, S.A. (PA) a isenção de entrega obrigatória dos resíduos 

provenientes do navio e isenção de pagamento das taxas obrigatórias nos seguintes portos da Região Autónoma 

dos Açores:  
 

 Porto de Vila do Porto 

 Porto de Ponta Delgada 

 Porto da Praia da Vitória 

 Porto de Angra do Heroísmo 

 Porto da Praia da Graciosa 

 Porto da Calheta 

 Porto das Velas 
 

 Porto das Lajes do Pico 

 Porto de São Roque do Pico 

 Porto da Madalena 

 Porto da Horta 

 Porto das Lajes das Flores 

 Porto de Santa Cruz das Flores 

 Porto do Corvo 
 

 

Sendo que para o efeito se compromete a proceder à entrega obrigatória dos resíduos provenientes do navio e 

pagamento das taxas obrigatórias no seguinte porto da RAA: 

 Porto de Ponta Delgada 

 Porto da Praia da Vitória 

 Porto de São Roque do Pico 

 Porto da Horta 

 Outro (s): ______________________ 

 

Também se compromete a apresentar a notificação prévia de resíduos em todas as escalas, incluindo as escalas 

em fundeadouro, bem como a salvaguardar que ao solicitar o pedido de isenção garante que o navio tem 

capacidade de armazenamento de resíduos a bordo para garantir o regresso a um porto de destino fora da RAA. 

Período de isenção pretendido: _____ / _____ / ______ a _____ / _____ / ______ 

 

 

 

(local), (dia) de (mês), de (ano) 

 

_______________________ 

Nome 

(Título) 
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Solicitação de Pedido de Isenção por Escala Técnica 

 

Pedido de isenção de entrega de resíduos e de redução da taxa indireta a 10 % do seu valor, tendo por base o 

disposto na alínea e) do ponto 2 do Artigo 37º da Portaria nº 90/2022, de 11 de outubro de 2022, referente ao 

Sistema de Tarifário dos Portos da Região Autónoma dos Açores. 
 

 

Número IMO: ____________________ Nome do Navio: _______________________________________________ 

Bandeira: ____________________________________________________________________________________ 

País de Registo: _____________________________ Porto de Registo: ____________________________________ 

 

O navio supracitado, por pretender realizar uma escala técnica com o seguinte motivo: 

_____________________________________________________________________________________________ 

vem pelo presente solicitar à Portos dos Açores, S.A. (PA) a isenção de entrega obrigatória dos resíduos 

provenientes do navio e a redução do pagamento das taxas obrigatórias no seguinte porto da Região Autónoma 

dos Açores: 
 

 Porto de Vila do Porto 

 Porto de Ponta Delgada 

 Porto da Praia da Vitória 

 Porto de Angra do Heroísmo 

 Porto da Praia da Graciosa 

 Porto da Calheta 

 Porto das Velas 

 Porto das Lajes do Pico 

 Porto de São Roque do Pico 

 Porto da Madalena 

 Porto da Horta 

 Porto das Lajes das Flores 

 Porto de Santa Cruz das Flores 

 Porto do Corvo 

 

Sendo que se compromete a apresentar a notificação prévia de resíduos em todas as escalas, incluindo as escalas 

em fundeadouro, bem como a salvaguardar que ao solicitar o pedido de isenção garante que o navio tem 

capacidade de armazenamento de resíduos a bordo para garantir o regresso a um porto de destino fora da RAA. 

Período de isenção pretendido: 

Das ____ h _____ min do dia _____ / _____ / ______ às ____ h _____ min do dia _____ / _____ / ______. 

(local), (dia) de (mês), de (ano) 

_______________________ 

Nome 

(Título) 

mailto:geral@portosdosacores.pt

