
Certificado  

F-DC-027 (2022.09.28 v3)  Página 1 de 2 

 
Ecocert Portugal, Unipessoal, Lda. - Capital 10 000 € -Rua Alexandre Herculano, 68 – 1º esq. – 2520-273 Peniche 

Tel. 262 785 171 - - www.ecocert.com - NIPC 503 340 278 

Reconhecimento DGADR (Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural) n° PT-BIO-02 

Acreditação IPAC n° C0013 para a Certificação de Produtos, âmbito da acreditação disponível em www.ipac.pt 

 
Certificado nos termos do artigo 35º, nº 1, do Regulamento (UE) 2018/848 relativo à produção biológica 

e à rotulagem dos produtos biológicos 

I.1 Número do documento 

1731/20221231 

I.2 Tipo de operador 

     Operador 
     Grupo de operadores 

I.3 Operador 
SCA - Sociedade Conserveira Açoriana 
Rua do Roque, 9 
9850-079 Calheta de São Jorge   

Portugal 

PT 

I.4 Organismo de controlo 

ECOCERT Portugal, LDA. 
PT – BIO – 02 
Rua Alexandre Herculano, 68 – 1º esq. 

2520-273 Peniche 

Portugal 

PT 

I.5 Atividade ou atividades do operador ou grupo de operadores  

− Preparação 

 

I.6 Categoria ou categorias de produtos a que se refere o artigo 35, nº 7, do Regulamento (UE) 2018/848 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e métodos de produção  

 

(d) Produtos agrícolas transformados, incluindo produtos da aquicultura, destinados a serem utilizados como 

géneros alimentícios 

• Produção biológica juntamente com produção não biológica 

 

O presente documento foi emitido em conformidade com o Regulamento (UE) 2018/848 com o objetivo de certificar que o 

operador cumpre o disposto nesse regulamento. 

I.7 Data, localidade 

31/12/2022 

Peniche 

O Diretor Geral,  

Alexandre OLIVEIRA 

Assinatura  
 

I.8 Validade 

Certificado válido de 31/12/2022 a 30/06/2023 

 

A autenticidade e validade deste documento pode ser verificada junto da ECOCERT Portugal. 

AVISO: É proibida, exceto se acordo prévio expresso e escrito da ECOCERT Portugal, a referência à certificação ECOCERT Portugal (ou "ECOCERT") e a utilização 

de um logotipo ECOCERT, para os produtos acima referidos, por qualquer pessoa ou entidade que não seja o beneficiário referido no presente certificado. 
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2520-273 Peniche 

Portugal 

PT 

II.1 Lista de produtos  

 
Posta de atum em azeite biológico    

Filete de atum em azeite biológico    

Posta de atum em óleo de coco biológico   

Posta de atum em óleo de girassol biológico  

Posta de atum em tomate biológico  

Filetes de atum em azeite biológico e algas fucus 

biológicas     

Filetes de atum em azeite biológico e algas musgo 

biológicas     

Filetes de atum em azeite biológico e algas spaghetti do 

mar biológicas     

Produção com ingredientes biológicos 

Produção com ingredientes biológicos 

Produção com ingredientes biológicos 

Produção com ingredientes biológicos 

Produção com ingredientes biológicos 

Produção com ingredientes biológicos 

 

Produção com ingredientes biológicos 

 

Produção com ingredientes biológicos 

 

II.4 Lista de instalações ou unidades nas quais o operador ou grupo de operadores realiza a atividade  

  

II.5 Informações sobre a atividade ou as atividades realizadas pelo operador ou grupo de operadores, e se a 

atividade ou as atividades são realizadas para os seus próprios fins ou na qualidade de subcontratante que as 

realiza em nome de outro operador, sendo o subcontratante responsável pelas mesmas 

Preparação de conservas de peixe com ingredientes 

biológicos   

Realização da ou das atividades para os seus próprios fins  

 

O presente documento foi emitido em conformidade com o Regulamento (UE) 2018/848 com o objetivo de certificar que o 

operador cumpre o disposto nesse regulamento. 

I.7 Data, localidade 

31/12/2022 

Peniche 

O Diretor Geral,  

Alexandre OLIVEIRA 

Assinatura  
 

I.8 Validade 

Certificado válido de 31/12/2022 a 30/06/2023  
 

A autenticidade e validade deste documento pode ser verificada junto da ECOCERT Portugal. 

AVISO: É proibida, exceto se acordo prévio expresso e escrito da ECOCERT Portugal, a referência à certificação ECOCERT Portugal (ou "ECOCERT") e a utilização 

de um logotipo ECOCERT, para os produtos acima referidos, por qualquer pessoa ou entidade que não seja o beneficiário referido no presente certificado. 

 

 


