
O IPMA irO IPMA ir áá realizar um realizar um WorkshopWorkshop parapara divulgar os divulgar os 
resultados do resultados do projetoprojeto Salubridade e classificaSalubridade e classifica çção das ão das 
zonas de produzonas de produ çção de bivalves da região algarvia ão de bivalves da região algarvia 
(SALBIV)(SALBIV) financiado pelo programa PROMAR e que financiado pelo programa PROMAR e que 
teve por teve por objetivoobjetivo principal proceder principal proceder àà acreditaacredita ççãoão do do 
LaboratLaborat óório de rio de MicrobiologiaMicrobiologia do Centro Olhão. do Centro Olhão. 

Este Este WorkshopWorkshop pretende juntar os principais agentes pretende juntar os principais agentes 
relacionados com a produrelacionados com a produ çção de bivalves (ão de bivalves ( SetorSetor , , 
AdministraAdministra çção Pesqueira, Administraão Pesqueira, Administra çção Local,  ão Local,  ONGONG’’ss, , 
entre outros) de modo a promover um dientre outros) de modo a promover um di áálogo proflogo prof íícuo cuo 
e construtivo relacionado com a teme construtivo relacionado com a tem áática da tica da 
salubridade dos moluscos bivalves. Com este salubridade dos moluscos bivalves. Com este 
WorkshopWorkshop pretendepretende --se, ainda, identificar as se, ainda, identificar as aaççõesões a a 
implementar num futuro primplementar num futuro pr óóximo por forma a ximo por forma a 
ultrapassar os problemas identificados, visando ultrapassar os problemas identificados, visando 
melhorar a qualidade dos bivalves na região algarvi a, melhorar a qualidade dos bivalves na região algarvi a, 
com todos os benefcom todos os benef íícios sociais, econcios sociais, econ óómicos e micos e 
ambientais que daambientais que da íí advêm.advêm.

WorkshopWorkshop Final Final –– Projecto SALBIVProjecto SALBIV
Dia 14 de Dezembro 2015 pelas 14:00hDia 14 de Dezembro 2015 pelas 14:00h

IPMA IPMA –– Anfiteatro do Centro de OlhãoAnfiteatro do Centro de Olhão
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