Os Estados-Membros deverão garantir a
aplicação da legislação em matéria de
géneros alimentícios, bem como verificar
a observância dos requisitos relevantes
das mesmas pelos operadores em todas
as fases da produção, transformação e
distribuição.

No PNFA, a par da sua aplicação transversal
a toda a cadeia alimentar, constam ainda
Planos específicos de determinadas matérias, entre os quais o controlo das industrias de produtos de origem animal —Plano
Especifico das Industrias Alimentares
(BIFI’s).

A ASAE é autoridade competente, responsável por assegurar a execução e garantir o cumprimento do controlo das regras gerais de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios e das regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.

A ASAE entre janeiro de 2014 e maio de
2015 fiscalizou 604 industrias de origem
animal.

O Plano Nacional de Fiscalização da
ASAE (PNFA) elaborado de acordo com as
normas estabelecidas no regulamento
(CE) nº 882/2004, de 29 de Abril, tem como objetivo sistematizar os procedimentos adotados pela ASAE no âmbito do controlo oficial dos géneros alimentícios e
dos alimentos para animais, ao longo de
toda a cadeia alimentar, abrangendo a:
- Produção primária
- Transformação
- Preparação
- Armazenagem
- Distribuição
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Plano Nacional de Fiscalização da ASAE (PNFA)
Plano Especifico das Industrias Alimentares – BIFI’s
(1 janeiro de 2014 a31 de maio de 2015)

Industrias

2014

1 janeiro a 31 maio 2015

Produtos à Base de Carne

122

32

Leite e Produtos Lácteos

94

52

Produtos da Pesca

19

29

Moluscos Bivalves Vivos

7

2

Bacalhau

11

0

Ovos e Ovoprodutos

42

12

Pré - Cozinhados

19

7

Castelo Branco

Entrepostos

2

24

Feira “Sabores de Perdição",

Melarias

12

1

(Tenda Principal)

Subprodutos não destinados
ao consumo humano

23

0

19 de junho

Total de operadores fiscalizados

418

186

14:30

Nº de operadores com
infração

137

47

Taxa de incumprimento

33%

25%

“Perceção pelo consumidor dos
riscos na cadeia alimentar
Estudos caso”

O Conselho Científico da ASAE é o órgão de con-

Ciclo de Conferências

sulta especializada e de acompanhamento da área dos

da ASAE

riscos da cadeia alimentar, em matérias científicas,
de desenvolvimento tecnológico e de projetos de investigação, gozando de plena autonomia técnico -

 PROGRAMA

científica para o efeito.
Com a finalidade de prestar apoio especializado ao

Sessão de abertura

Conselho Científico na elaboração de pareceres cientí-

 Dr. Pedro Portugal Gaspar,

ficos e avaliação de riscos na cadeia alimentar, foram
constituídos os seguintes painéis temáticos:

Inspetor Geral da ASAE;
Dr. Luis Manuel Correia

Prof. Dr. Fernando Boinas•

Presidente da Câmara Municipal de
Castelo Branco.
Conferência

Licenciatura em Medicina Veterinária pela FMVReading, Reino Unido .

Professor de Doenças Infeciosas e de Medicina das
Populações na Faculdade de Medicina Veterinária da

Subinspetor Geral da ASAE

Universidade de Lisboa.

Orador:

Os seus principais interesses de investigação são na

Professor Doutor Fernando Boinas
Debate.

Aditivos e Contaminantes da Cadeia Alimentar



Alimentação, Saúde e Bem -Estar Animal



Nutrição e Alergias Alimentares



Riscos Biológicos



Fitossanidade e OGM´s



Comunicação de Risco

UTL, Mestrado e Doutoramento pela Universidade de

Moderador:
Dr. Fernando Santos Pereira,



área da epidemiologia veterinária tendo colaborado
nesse âmbito, nomeadamente, com a Direção Geral
de Alimentação e Veterinária, com a DG-SANCO e
com a EFSA.
Membro do Conselho científico da ASAE.

