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16 de outubro - DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
ASAE - atuação na Segurança Alimentar
A Autoridade de Segurança Alimentar e

ção, importa divulgar a atividade da ASAE

Económica (ASAE), enquanto Autoridade

no ano de 2014 e até 1º semestre de

administrativa nacional especializada no

2015, no âmbito da Segurança Alimentar,

âmbito da Segurança Alimentar e da Fis-

que inclui as ações de fiscalização planea-

calização Económica, com poderes de

das e reativas, estas últimas efetuadas no

investigação criminal, tem direcionado a

âmbito das notificações do Sistema de

sua atuação de modo a assegurar aos

Alerta

Consumidores que, os géneros alimen-

Reclamações ou resultante de investiga-

tícios colocados no mercado não põem

ções efetuadas.

em risco a sua segurança e saúde e que



são defendidos os seus interesses, na garantia de uma sã e leal concorrência entre
os operadores económicos.



de toda a cadeia alimentar, abrangendo a
produção primária, a transformação, a preparação, a armazenagem e a distribuição.

882/2004, a ASAE no âmbito do seu Plano
de Inspeção e Fiscalização (PIF), dispõe
de 2 planos específicos de Controlo Oficial, baseados no risco, designadamente o
Plano

Nacional

ASAE (PNFA)

de

Fiscalização

da

e o Plano Nacional de

Colheita de Amostras (PNCA).
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Dizer não ao Desperdício e promover a Alimentação Saudável no
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Em novembro de 1979 durante a Conferência da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO) foi instituído o Dia Mundial da Alimentação. O dia
escolhido foi o 16 outubro, aniversário da FAO. Há 36 anos que esta data é comemorada
em cerca de 180 países.

A FAO tem como tema oficial para este ano: Proteção
Social e Agricultura - quebrar o ciclo da pobreza
rural. O objetivo é ajudar à compreensão de problemas
e soluções na busca pela erradicação da fome. De
acordo com esta Instituição, anualmente, 1,3 bilhão de
toneladas de comida são desperdiçadas em todo o
mundo, o que representa 33% de tudo que é produzido
no planeta.
Neste sentido, a ASAE tem reforçado a sua atuação
na esfera da responsabilidade social, constituindo
como um dos objetivos relevantes o reforço da
componente de responsabilidade social.
Figura 1: Tipologia e número de entidades beneficiárias

Para a efetiva concretização desta
matéria, a ASAE tem desenvolvido
no seu plano de ação algumas

- implementação de procedimento interno de doações

atividades, nome-adamente:

de bens apreendidos, melhorarando a articulação entre
os diversos intervenientes. O objetivo central visa a

- manutenção de um canal de co-

doação de bens apreendidos em detrimento da sua

municação com a CNIS - Confederação Nacional das

destruição, desde que se tratem de bens seguros e

Instituições de Solidariedade para que as entidades de

ainda sensibilizar os operadores económicos e as

solidariedade social, IPSS, interessadas em receber

entidades judiciais no sentido da viabilidade da doação;

bens alimentares e não-alimentares possam inscreverse de forma adequada, passando a constar de uma

- divulgação, através do site da ASAE, de formulário

listagem identificadora das suas reais necessidades de

destinado às Intituições Particulares de Solariedade

bens. De janeiro a outubro de 2015 foram efetuadas 47

Social (IPSS) que através do seu preenchimento as

doações, das quais 13,1 toneladas de géneros

tornam instituições potenciais de receção de doações.

alimentícios considerados seguros, correspondendo a

- no âmbito do Plano Municipal de Combate ao

um total de 200.000€.

Desperdício Alimentar da Câmara Municipal de Lisboa, a

- realização dos seminários, "Combater o desperdício

ASAE

alimentar", em 22 de maio em Lisboa, e no dia 12 de

desperdício de alimentos, tendo ainda sido responsável

outubro,

bens

pela coordenação do grupo “Segurança Alimentar” com

apreendidos”, ambos com o patrocínio das respetivas

vista à elaboração de procedimentos técnicos que

Câmaras Municipais;

permitam efetuar doações de alimentos em segurança.

em

Barcelos,

“Doação

de

2

integrou

o

Comissariado

no

combate

ao
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Novo Regime Jurídico da Atividade Leiloeira

Recentemente

O requerente deve ainda apresentar prova
da celebração do contrato de seguro obrigatório, garantia financeira ou instrumento
equivalente2, sem o qual não pode iniciar a
atividade.

foi publicado o Decreto-

Lei n.º 155/2015, de 10 de agosto, que
estabelece o regime jurídico da atividade
leiloeira.
Entende-se por «Atividade leiloeira», a
atividade de venda de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, mediante mandato conferido pelo
proprietário dos mesmos ou decorrente de decisão judicial, efetuado em leilão, através de um procedimento
de licitação dirigido por um leiloeiro a quem compareça
pessoalmente ou intervenha através de um meio de
comunicação à distância, em que o bem é adjudicado à
melhor oferta ficando o adjudicatário vinculado à aquisição do bem.

O título de autorização para o exercício da
atividade é disponibilizado no «Balcão do empreendedor», pela DGAE.
Na posse de título de autorização para o exercício da
atividade, as entidades devem no prazo de 30 dias,
após a sua ocorrência, comunicar à DGAE, através do
«Balcão do empreendedor», qualquer uma das seguintes situações:
 Alterações ao contrato de seguro, garantia financeira ou
instrumento equivalente;

Entende-se por «Empresa leiloeira», a pessoa singular ou coletiva que exerce a atividade leiloeira, nos termos do presente decreto-lei;


 Alteração dos administradores, diretores ou gerentes,
tratando-se de pessoa coletiva, acompanhada da respetiva prova de idoneidade;

Exercício da atividade

 Alterações da denominação comercial, da natureza jurídica e da sede ou do domicílio fiscal3.

A atividade leiloeira só pode ser exercida em território
nacional por pessoas, singulares ou coletivas, devidamente autorizadas pela Direção-Geral das Atividades
Económicas (DGAE) e que reúnam condições de
idoneidade.

A falta superveniente das exigências estabelecidas no
presente diploma legal quanto ao exercício da atividade
determina a caducidade do título de autorização para o
exercício da atividade.

O pedido de autorização para o exercício da atividade é apresentado no balcão único eletrónico «Balcão
do empreendedor», através de formulário próprio, que
contém os seguintes elementos:

A empresa leiloeira deve comunicar a cessação da atividade à DGAE, no «Balcão do empreendedor», até 60
dias após a ocorrência desse facto.
A caducidade do título de autorização determina a resolução dos contratos de leilão em vigor, celebrados pela
empresa leiloeira relativos ao exercício da atividade em
território nacional.

 Identificação do requerente com menção do nome ou
firma e número de identificação fiscal;
 Endereço da sede ou do domicílio fiscal, consoante se
trate de pessoa coletiva ou de empresário em nome
individual;



 Código da certidão permanente ou declaração de início
de atividade, consoante se trate de pessoa coletiva ou
empresário em nome individual;

Obrigações das empresas leiloeiras

 Seguro de responsabilidade civil, garantia financeira ou
instrumento equivalente4;
 Disponibilizar no local de realização do leilão, bem como
no seu sítio na Internet, o respetivo regulamento com as
condições de funcionamento do leilão;

 Certificado de registo criminal do requerente ou, tratando-se de pessoa coletiva, dos respetivos administradores, diretores ou gerentes;

 Organizar e conservar atualizado um registo de todos os
contratos de leilão celebrados no exercício da respetiva
atividade;

 Declaração escrita, sob compromisso de honra, atestando que em relação ao requerente ou, tratando-se de
pessoa coletiva, aos respetivos administradores, diretores ou gerentes não se verifica qualquer uma das
circunstâncias que determina a inidoneidade1.

 Conservar em arquivo cópia de todos os contratos de
leilão celebrados no exercício da atividade, pelo período
mínimo de cinco anos a contar da respetiva assinatura;
 Possuir Livros obrigatórios5;

A falta superveniente do requisito de idoneidade implica a caducidade do título de autorização reportada à
data da verificação da circunstância que determina a
inidoneidade da pessoa singular ou coletiva.

 Os representantes das empresas leiloeiras e os respetivos técnicos de leilão devem, no exercício da atividade,
estar devidamente identificados com cartão que identifique a empresa e tenha aposto o seu nome;
3
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Novo Regime Jurídico da Atividade Leiloeira
Continuação

 Livro de Reclamações;

__________________

 As empresas leiloeiras devem evidenciar a sua identificação em todos os estabelecimentos de que disponham
em território nacional, incluindo nos de caráter provisório e nos respetivos sítios na Internet, com indicação da
denominação e do número da respetiva autorização ou
do seu registo na DGAE;

1

As circunstancias que determinam a inidoneidade da pessoa singular
ou coletiva para o exercício da atividade encontram-se plasmadas no
artigo 6º do presente diploma legal.
2

(Ver artigo 10º) - Para o exercício da atividade leiloeira é necessário
dispor de seguro de responsabilidade civil, garantia financeira ou instrumento equivalente destinado a cobrir eventuais danos patrimoniais
causados a terceiros resultantes do exercício da atividade, nos termos
definidos no anexo ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante. O capital seguro, a garantia financeira ou o instrumento equivalente devem ser de valor mínimo obrigatório de € 200 000,00, sendo
este valor atualizado em cada ano civil.

 A abertura, ou o encerramento dos estabelecimentos de
atendimento ao público das leiloeiras devem ser comunicados à DGAE, através do «Balcão do empreendedor», no prazo de 30 dias a contar do facto respetivo.


Leilões

3

Dá lugar à emissão de novo título de autorização para o exercício da
atividade

O contrato de prestação de serviço de leilão é obrigatoriamente reduzido a escrito, de forma clara, precisa e
com carateres legíveis, em formato digital com assinatura eletrónica, ou feito em dois exemplares, assinado por
ambas as partes.

4

Ver Nota 3

5

a) Registo de entrada, por ordem, de todos os bens que lhe sejam
remetidos para venda;
b) Diário de saída, de todos os bens, efetivamente vendidos ou apenas
devolvidos, com menção da data do leilão, nomes dos vendedores e
compradores e dos preços obtidos;

Do contrato deve constar obrigatoriamente os elementos constante do artigo 15º n.º 1 alíneas a) a g)6.

c) Diário de leilões, destinado à escrituração de todos os leilões realizados, por ordem cronológica, com indicação da data de leilão, nome do
comitente, números dos lotes, nomes dos compradores e a soma total
do produto bruto do leilão.

Quando o contrato for omisso sobre o prazo de duração, considera-se celebrado por um período de seis
meses.

6

- A identificação da empresa leiloeira com indicação da sua sede,
número de identificação fiscal ou de pessoa coletiva, consoante se
trate de pessoa singular ou coletiva, bem como nome e número de
identificação fiscal dos seus representantes legais;

A empresa leiloeira pode exigir o registo prévio dos destinatários do leilão interessados em licitar os bens, bem
como o pagamento de uma caução.

- A identificação do cliente ou da entidade mandante, com menção do
nome, residência, número de identificação civil e número fiscal de contribuinte e, quando caso disso, do processo judicial, no âmbito do qual
o serviço é adjudicado;

É expressamente vedado às empresas leiloeiras utilizar
em proveito próprio a caução.
Está expressamente vedado à empresa leiloeira:

- Indicação do tipo de bens a submeter a leilão, designadamente, se se
trata de bens móveis ou imóveis;

 Intervir como parte interessada em qualquer negócio
que incida sobre os bens compreendidos no contrato de
leilão de que seja parte, sendo esta proibição igualmente aplicável nos casos em que o interessado no negócio
seja sócio ou representante legal da empresa de leilão,
ou cônjuge, ascendente ou descendente no 1.º grau;

- A remuneração da empresa leiloeira;
- A identificação do seguro de responsabilidade civil, da garantia financeira ou instrumento equivalente previsto no n.º 1 do artigo 10.º, com
indicação da apólice ou documento comprovativo da manutenção do
contrato de garantia financeira ou instrumento equivalente, da empresa
de seguros e do capital seguro;

 Vender a crédito sem autorização escrita dos clientes.

- A identificação discriminada de eventuais serviços acessórios a prestar pela empresa leiloeira;

A realização de leilões eletrónicos deve obedecer ao
preceituado no artigo 19º7.

- A referência ao regime de exclusividade, quando acordado, com
especificação dos efeitos que do mesmo decorrem, quer para a empresa leiloeira quer para o cliente

As pessoas singulares ou coletivas que exercem atualmente a atividade leiloeira dispõem de um período de
180 dias para darem cumprimento ao disposto no presente decreto-lei, a contar da data da entrada em vigor
deste.

7

a) Divulgação, do dia e hora de abertura e de termo de cada leilão
eletrónico com, pelo menos, três dias de antecedência face ao seu
início;
b) Indicação, no respetivo sítio na Internet, do local e do horário em que
os bens podem ser examinados;
c) As ofertas de licitação introduzidas no sistema, não podem ser retiradas;

Para quem não cumprir os requisitos da nova legislação
estão previstas coimas que variam consoante a gravidade e se trate de uma pessoa singular ou pessoa coletiva, sendo a ASAE a entidade competente para fiscalizar
o cumprimento dos mesmos, e para aplicar as coimas e
sanções acessórias.

d) Divulgação do resultado do leilão eletrónico no sítio na Internet, com
indicação do montante pelo qual os bens foram adjudicados, de forma
clara e inequívoca;
e) Comprovação da identidade dos participantes no leilão através de
meios de autenticação segura, nomeadamente o cartão de cidadão ou
a chave móvel digital.

4
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Rotulagem Alimentar - A Importância da Informação na Defesa do Consumidor

Denominação do Género Alimentício

O

Regulamento nº178/2002, que cria a Autoridade

De acordo com este diploma legal, na rotulagem dos

Europeia para a Segurança dos Alimentos /EFSA) e

géneros alimentícios pré-embalados deve constar sem-

que determina os princípios e normas gerais da legisla-

pre um conjunto de menções obrigatórias, sendo a

ção alimentar, coloca a segurança e a defesa do con-

“Denominação do Género Alimentício” (Artigo 9º) uma

sumidor como prioridade: “a legislação alimentar tem

menção de grande importância para o consumidor.

como objetivo a proteção dos consumidores e for-

A denominação de um género alimentício é a sua deno-

necer-lhes uma base para que façam escolhas com

minação legal, ou, na falta desta a sua denominação

conhecimento de causa em relação aos géneros

corrente, ou, caso não exista ou não seja utilizada, será

alimentícios que consomem” (Artigo 8º).

fornecida a denominação descriti-

nº

va. No entanto, se o consumidor

1169/2011, de 25 de outubro

não possuir as informações sufici-

estabelece a base para garantir

entes para “conhecer a natureza

um elevado nível de defesa do

real do género alimentício e possa

consumidor no que se refere à

distinguir dos outros géneros ali-

informação sobre os géneros

mentícios, a denominação deve

alimentícios, tendo em conta as

ser acompanhada de outras infor-

diferenças de perceção e as ne-

mações descritivas na sua proxi-

cessidades de informação dos

midade.”

O

Regulamento

(UE)

consumidores, e assegurando
simultaneamente o bom funcionamento do mercado

Concluindo, a denominação do género alimentício deve

interno.

definir claramente o produto que o consumidor está a
adquirir, para não induzir o mesmo em erro. Existem

Neste Regulamento é igualmente patente que “a infor-

géneros alimentícios cuja denominações em rigor não

mação sobre os géneros alimentícios não deve induzir
em

erro”,

nomeadamente

no

que

respeita

correspondem aos seus ingredientes principais ou às

às

suas definições: por exemplo, a denominação de “atum

“características do género alimentício como a sua

vegetariano”, “leite de soja” ou “frango 100% vegetal”,

natureza, identidade, propriedades, composição, quan-

referindo a presença de um ingrediente de origem ani-

tidade, durabilidade, país de origem/local de proveniên-

mal, num produto que é 100% vegetal.

cia, método de fabrico ou de produção.” (Artigo 7ºPráticas Leais de Informação)

5
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Porquê dosear cafeína

No ser humano, a cafeína atua como um estimulante do
sistema nervoso central, contrariando a sensação de
sonolência e restaurando a atenção. Diversos estudos
confirmam que o consumo normal desta substância
apresenta baixos riscos para a saúde, podendo até contribuir para o combate a certas doenças, incluindo
alguns tipos de cancro (se inferior a 200 mg diários). No
entanto, a cafeína torna-se tóxica quando tomada em
doses superiores e acima de 600 mg diários é maioritariamente consensual que tem efeitos adversos, podendo
levar à dependência e a um vasto leque de distúrbios,
tanto físicos como psicológicos, incluindo nervosismo,
irritabilidade, insónias, dores de cabeça e palpitações
cardíacas.
Naturalmente existente no café o teor de cafeína é um
parâmetro legislado para a sua classificação devendo
existir em teores mínimos de 0,6% a 0,7% em relação à
matéria seca. No caso do café descafeinado, o valor
máximo é de 0,1%, também em relação à matéria seca.
Esta verificação é necessária no âmbito, por exemplo,
de processos de certificação de produto, área em que o
LFQ realiza esta análise para operadores económicos
A partir de 2007, a Food and Drug Administration (FDA),
preocupada com o consumo excessivo de cafeína entre
os mais jovens, alertou as autoridades competentes e a
opinião pública para o efeito negativo da ingestão desta
substância, nomeadamente através do consumo de
bebidas energéticas. De fato, estas bebidas energéticas,
direcionadas para os jovens e publicitadas como sendo
capazes de aumentar a performance tanto a nível físico
como mental, contêm doses elevadas de cafeína,

O Laboratório de Segurança Alimentar, na sua verten-

podendo, em caso ingestão de grandes quantidades,

te de Físico-Química (LFQ) encontra-se acreditado pa-

acarretar riscos graves para a saúde de quem as ingere.

ra a determinação do teor de cafeína em bebidas, noPara este tipo de problemática o LFQ, além das análises

meadamente em bebidas energéticas e em cafés.

realizadas para controlo oficial, colaborou, em 2014,
A cafeína é um alcalóide natural que se encontra

com um estudo desenvolvido pela Divisão de Riscos

presente na natureza em mais de 60 espécies de plan-

Alimentares analisando bebidas com cafeína, no âmbito

tas. É extremamente solúvel em água quente, é estável

de uma tese de mestrado em Segurança Alimentar da

a variações de temperatura e pH, é inodora e possui

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.

sabor amargo.

6
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Cooperação e Ações de Sensibilização
Formação de Inspetores da Inspeção das Atividades Económicas (IAE) de Timor-Leste

PROJETO “ALIMENTO SEGURO”

Desde

outubro de 2013 que a ASAE desenvolve um

projeto “O Alimento Seguro” com o intuito de dar a
conhecer às crianças algumas noções básicas de

Entre

os dias 14 a 25 de setembro do corrente ano, a

Divisão de Riscos Alimentares da ASAE, recebeu 3 inspetores timorenses, os quais visitaram a ASAE com o objetivo de adquirir formação relacionada com a Inspeção das
Atividades Económicas em Timor.
Esta formação, que teve como objetivo principal transmitir
conhecimentos de boas práticas em segurança alimentar,
teve a duração de 57 horas e foi delineada para 3 formandos, envolvendo todos os colaboradores da Divisão de
Riscos Alimentares.

Segurança Alimentar e Higiene Pessoal.
Esta iniciativa conta com a participação de médicos
veterinários da ASAE, que se deslocam às escolas básicas do 1º e 2º ciclo, transmitindo de forma clara e
adequada ao grupo alvo, as regras de segurança alimentar e de higiene pessoal, como a importância da
conservação dos alimentos e da lavagem das mãos, na
prevenção de contaminações cruzadas, que têm muitas vezes como veículo os alimentos mal conservados

Para além da formação teórica em sala, estes formandos
também tiveram a possibilidade de realizar algumas horas de formação teórico-prática, bem como algumas horas no exterior e assim assistir na prática à teoria transmitida na sala de aula.

ou as mãos mal lavadas.

Os temas das aulas lecionadas foram, entre outros:

te mês de outubro.

É muito gratificante saber que a ASAE tornou este
projeto um sucesso, quer junto dos alunos, quer junto
dos professores, pelo que o vai retomar já a partir des-

Noções genéricas de microbiologia e critérios de segurança dos géneros alimentícios;






Técnica de Colheita de Amostras;




Noções genéricas de HACCP e flexibilidade associada;

Higiene dos géneros alimentícios;
Rotulagem dos géneros alimentícios;
Avaliação e comunicação de riscos alimentares/Relação
institucional com a EFSA;

Perícias macroscópicas.

Importa referir que a partilha de informação e conhecimento com outros congéneres é sempre uma mais-valia
para a ASAE.

Os interessados podem contactar o seguinte e-mail:
asaevaiasescolas@asae.pt

7
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Responsabilidade Social
Conferência - “Doação de bens apreendidos”
em 12 outubro de 2015

No
A

ASAE, prosseguindo a sua ação contributiva para

âmbito

das

comemorações do
10.º aniversário da
ASAE, realizou-se
mais uma Conferência desta vez subordinada ao tema

com a sociedade concretizou em 12 de outubro, em
Barcelos a 47ª doação do ano em curso. Na realidade, tratou-se de duas doações totalizando 1.045
peças de vestuário (834 fatos de treino e 211
sweatshirts), entregues pelo Sr. Inspetor-Geral da
ASAE, Dr. Pedro Portugal Gaspar, à Santa Casa de
Misericórdia de Barcelos e à Associação Recovery
IPSS em Frescainha de São Martinho, também em
Barcelos.

“Doação de bens apreendidos”.
O referido evento ocorrido em 12 de outubro no Auditório
da Biblioteca Municipal da cidade de Barcelos, cuja sessão de abertura contou a presença da Dr.ª Maria Armandina Saleiro, Vereadora da Câmara Municipal de Barcelos
em representação do Senhor Presidente e com o Mestre
Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da ASAE. Após a
sessão de abertura houve lugar à intervenção do Senhor
Dr. Fernando Santos Pereira, Subinspetor Geral da
ASAE, que moderou esta conferência, seguindo-se-lhe os
oradores, a Dr.ª Marlene Rodrigues, Juíza da 1.ª Secção
Criminal da Instância Central de Braga, o Dr. João Teixeira Alves, Procurador da República da 1.ª Secção Criminal
da Instância Central de Braga e por fim a Dr.ª Susana

Santa Casa de Misericórdia de Barcelos

Castro Guimarães, Procuradora Adjunta da 8.ª Secção do
DIAP do Porto.
Foi propósito desta Conferência dar a conhecer os principais resultados das atividades associadas às doações
efetuadas por esta autoridade às diversas entidades beneficiárias, bem como a linha de pensamentos, procedimentos e propostas, por parte da Magistratura Judicial e
do Ministério Público, que visem otimizar a concretização
da doação de bens apreendidos.

Recovery, IPSS - Barcelos

Este material é resultante de apreensão de material
contrafeito, e que por decisão do Tribunal da Comarca
de Viana do Castelo - Ponte de Lima foi considerado
material perdido a favor do Estado, disponibilizado e
posto à consideração desta Autoridade a escolha das
instituições de solidariedade social beneficiárias das
doações.
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Comemoração do 10º Aniversário da ASAE - 3 novembro

No âmbito das comemorações do 10º aniversário a ASAE realizará, no próximo dia 3 de novembro, uma
Sessão Comemorativa, que terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto,
contando com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Porto, do Inspetor Geral da ASAE, bem
como representantes de Entidades nacionais e comunitárias e ainda, representantes de Associações de
Sector, entre outras individualidades.
Pretende-se que esta ação constitua um espaço de reflexão e de partilha de experiências nas temáticas
centradas nos setores do Turismo, Vinho matérias da competência de fiscalização da ASAE para além da Internacionalização
centralizada em parcerias com entidades congéneres e com a EFSA (Autoridade Europeia de Segurança Alimentar).
Para obtenção de programa detalhado e inscrição visite o nosso sítio na Internet: www.asae.pt.

AGENDA:
Aconteceu:
Sessões de Formação e Informação Públicas promovidas por Entidades Externas onde a ASAE esteve representada
Comissão Europeia

Reunião de Peritos de Bebidas Espirituosas

9 e10-09-2015

Conselho Oleícola Internacional

Reunião de Peritos de Análise Sensorial de Azeite Virgem

17 e 18-09-2015

Bruxelas
Madrid

ASAE

Delegação do Japão - Assinatura de Protocolo

18-09-2015

Secretaria Estado
da Economia Lisboa

ASAE

Conferência 10º Aniversário “Alergia Alimentar”

18-09-2015

Mirandela

BfR

Training on e-commerce of food safety

CPLP

Reunião com a CPLP (vários temas)

22-09-2015

Lisboa

DG Consumidor

Seminário “A resolução alternativa de conflitos de consumo”

23-09-2015

Lisboa

APCER

Reunião do Conselho Consultivo

25-09-2015

Lisboa

22 e 23-09-2015

Berim

Associação Nacional do Ramo Automóvel

“Ambiente - Requisitos Legais para o Setor Automóvel”

26-09-2015

Braga

EFSA

Reunião e Conferência “ Heads of European Food Safety Agencies”

29 a 30-09-2015

Luxemburgo

Comissão Europeia

Reunião de Peritos de Análise de Azeite

5 e 6 -10-2015

Bruxelas

ASAE

Conferência 10º Aniversário “Doação de Bens Apreendidos”

12-10-2015

Barcelos

ASAE

Conferência “Ações Inspetivas da ASAE – Segurança Alimentar e Económica”

15-10-2015

Évora

Sessões de Formação e Informação Públicas promovidas por Entidades Externas onde a ASAE estará representada
Vai Acontecer:
Conselho Oleícola Internacional

Reunião de Peritos de Análise Fisico-química de Azeite

Serviço Municipalizados de Saneamento
“Agentes Económicos e a Garantia da Segurança Alimentar“
Básico de Viana de Castelo
AESL - Associação Empresarial Serra da " Disposições Legais a ter em Consideração em Estabelecimentos de Comércio
Lousã
e Restauração/HACCP em Micro/pequenas Empresas”

15 e 16-10-2015

Madrid

16-10-2015

Viana do Castelo

20-10-2015

Góis

Câmara Municipal Odivelas

"Ações Inspetivas da ASAE: Segurança Alimentar e Económica"

20-10-2015

Odivelas

Comissão Europeia

Reunião de Grupos de peritos de Controlo do Vinho ERC-CWS

20 e 21-10-2015

Bruxelas

BfR

Cooperação Bilateral - BfR

19 a 20-10-2015

Berlim

ANTRAM

23-10-2015

Albufeira

Câmara Municipal Setúbal

15º Congresso da ANTRAN
“Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro - Competências, Regime
sancionatório e preventivo”

26-10-2015

Setúbal

AHP

27º Congresso da AHP

27-10-2015

Évora

Dir. Geral Energia Geologia/ ADENEAgência para a Energia / IEP - Instituto
Eletrotécnico Português,

" Competências da ASAE na fiscalização do mercado no âmbito da
Etiquetagem Energética e do ECODESIGN”

11-11-2015

Porto

CONTACTOS:

Rua Rodrigo da Fonseca nº 73

| 1269-274 Lisboa

| Tel.: 707 502 723 |

Fax: 217 983 654

URL: www.asae.pt E-mail: newsletter@asae.pt
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