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Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

ACTIVIDADE DAS
ACTIVIDADE
DIRECÇÕES REGIONAIS
DIRECÇÕES REGIONAIS

D

urante o mês de Abril, foram sujeitos a acções de fiscalização pela ASAE, a nível nacional, 3853
agentes económicos, de que resultaram a instauração de 1 190 processos, sendo 223 crimes e
967 de contra-ordenação.
Constataram-se 1 791 infracções tendo sido detidas 153 pessoas.
No mesmo período em 113 estabelecimentos houve a suspensão da laboração, pois não reuniam as
condições sanitárias e de higiene que permitissem a sua manutenção em funcionamento.
Grande parte destes estabelecimentos, assim que concluíram as operações de limpeza e desinfestação, abriram de novo ao público.
A ASAE utilizou nestas operações 1 178 brigadas.
O valor dos produtos apreendidos ascende a cerca de 1 105 000€.
Cabe realçar acções que incidiram sobre a usurpação de direitos de autor e a contrafacção
que levaram à detenção de 44 pessoas e à apreensão de cerca de 150 000 artigos, onde se incluem
CD e DVD, óculos, perfumes, roupa, malas, cintos, etiquetas, calçado, etc., no valor de 280 000€.

Géneros alimentícios avariados

Estabelecimento de restauração suspenso; Material de contrafacção

ASAE NA DEFESA
do consumidor da saúde pública
e da livre concorrência

Projectos Europeus

O Regulamento (CE) 2006/2004, de 27
de Outubro, do Parlamento Europeu e do
Conselho, tem por objectivo estabelecer
as condições em que as autoridades
competentes - designadas nos EstadosMembros como responsáveis pela aplicação da legislação de defesa dos interesses dos consumidores - deverão cooperar
entre si e com a Comissão, a fim de assegurar o cumprimento dessa legislação, o
bom funcionamento do mercado interno
e de reforçar a protecção dos interesses económicos dos consumidores.
Neste âmbito as autoridades competentes deverão cooperar através do
Intercâmbio de informações, detecção e
investigação de infracções intracomunitárias e adopção de medidas destinadas
a pôr termo ou proibir essa infracções.
A ASAE, na qualidade de entidade competente, integra a plataforma CPCS (Consumer Protection Cooperation
System), intervindo, quer na resposta
aos Alertas e pedidos de informação emitidos pelos Estados-Membros, quer aos
Alertas e pedidos que emite para a rede.

ANO

Alertas/Pedidos de actuação

2008

40

2009

38

Total

78

Esta Autoridade recebeu através da
Plataforma CPCS, até ao momento, 78
alertas, pedidos de informação e pedidos
de actuação, emitidos para todos os
Estados-Membros, no âmbito das suas
competências, em particular no que concerne às referentes a Práticas
C o m e r c i a i s d e s l e a i s ( D i r e c t i va
2005/29/CE, de 11 de Maio, transposta
através do Decreto Lei nº 57/2008, de 26
de Março) e de Contratos celebrados à
distância (Directiva 97/07/CE, de 20
Maio, transposta pelo Decreto Lei nº
143/2001, de 26 Abril).
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A ASAE no ensino superior

LICENCIATURA DE DESIGN
E PRODUÇÃO GRÁFICA DO ISEC
APRESENTA PROJECTO
DE COMUNICAÇÃO SOBRE A ASAE
Subordinado ao tema “ASAE dá a cara” os
alunos finalistas da licenciatura de Design e
Produção do Instituto Superior de Educação
e Ciências (ISEC), no âmbito da cadeira de
Design de Publicidade, efectuaram uma
simulação académica de uma campanha
publicitária para o “cliente” ASAE.
A ASAE entendeu associar-se a esta
iniciativa, promovida pelo docente Carlos
Gonçalves e Gorjão do ISEC, tendo estado
presente a 2 de Abril na apresentação deste
projecto pelos alunos, com o objectivo de
t o m a r c o n h e c i m e n t o d o s t ra b a l h o s
desenvolvidos e dar um contributo para a
explicitação da missão, visão e atribuições

SABIA QUE...
SABIA QUE…?
No sector da Panificação/Pastelaria
existem cerca de 9 000 empresas, que têm

desta Autoridade, comparando estes
pressupostos com os outputs do projecto:
outdoor (8x3m) e banners para internet.
A nossa presença permitiu constatar que
o grupo de alunos fez uma pesquisa prévia
muito detalhada, traduzida num grau de
conhecimento elevado e reflectida numa
justificação de cada projecto perfeitamente
alinhada com a realidade da ASAE e com o
seu posicionamento institucional.
O nível qualitativo dos trabalhos foi muito
bom, tendo os mesmos sido avaliados em
diferentes ópticas, tais como,
compreensão, benefício, credibilidade, tom
da mensagem e originalidade. Os projectos

responderam integralmente ao objectivo da
campanha: incrementar e positivar a
imagem e comunicar a ASAE como entidade
idónea e activa.
A ASAE considera muito relevante um
intercâmbio de experiências com
instituições de ensino não só pelo contributo
positivo que estas entidades consideram
obter com a nossa participação, como pela
divulgação das atribuições e actividades da
ASAE, numa óptica pedagógica que
contribua para o cumprimento da legislação
e normativos, conduzindo a uma defesa do
c o n s u m i d o r, s a ú d e p ú b l i c a e l i v r e
concorrência.

2 empresários/empresa e 8,6 trabalhadores/empresa… E que o sector tem 95 400
empregos directos (77 400 trabalhadores e
18 000 empresários). E se juntarmos ainda
neste sector os “estabelecimentos similares”

temos mais 2 500 empresas que têm 7 500
empregos directos (3 000 trabalhadores e 4
500 empresários)…Todos estes trabalhadores contribuem para a Segurança Social
com cerca de 222 392 625 €…

agenda

Agenda

aconteceu
! No passado dia 7 de Maio, a ASAE recebeu uma visita de estudo de 25 alunos do
1.º ano do Instituto Superior de Agronomia,
no âmbito da disciplina de Introdução à
Engenharia Alimentar.
A Divisão de Formação da ASAE acompanhou-os, tendo coordenado o Programa da
visita composto por uma apresentação geral
da instituição e algumas palavras sobre segurança alimentar e avaliação de risco e sobre
a actividade de fiscalização aqui desenvolvida. Seguidamente, realizou-se uma visita ao
nosso Laboratório de Segurança Alimentar
nas suas diferentes vertentes.
! Nos dias 13 e 14 de Maio teve lugar, em
Lisboa, a 5ª reunião dos Pontos Focais da
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tos e serviços
para empresários
do sector alimentar com o objectivo de disseminar
boas práticas nas
empresas do sec! Nos próximos dias 25, 26 e 27 de Maio,
tor alimentar e
contribuir para o
realizar-se-á no Centro de Dinamização
cumprimento da
Empresarial (CDE), em Soutelo, Vila Verde,
legislação em vigor. No último dia desta
um evento denominado “Pro Segurança
Alimentar 2009”, envolvendo três áreas com- iniciativa, pelas 15h30m, a ASAE estará
presente no “Seminário Alargado de
plementares, a Formação (6 acções a
Actualização Empresarial/Sensibilidesenvolver), a Informação (seminários
zação para as Boas Práticas de
de sensibilização com a participação da
ASAE) e uma Mostra Expositiva de produ- Segurança Alimentar”.

Agência Europeia para a Segurança dos
Alimentos, a qual se realizou, pela 1ª vez, fora
de Parma, onde se encontra sedeada a EFSA.

vai acontecer
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