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Resultados Operacionais

A atuação da ASAE em eventos
A realização de eventos, nomeadamente desportivos e

2. Evento Final da Champions League

musicais, leva a uma grande concentração de pessoas
dentro dos respetivos recintos e suas imediações.

Neste evento, de grande envergadura, as ações
realizadas decorreram em vários pontos da cidade de
Lisboa, visando abranger os locais de concentração dos
adeptos e ainda o próprio local onde decorreu o evento.
Tais ações, que incidiram no âmbito da segurança
alimentar e económica, resultaram em:

Foi sobejamente divulgada, a presença de elevado número de cidadãos estrangeiros em Portugal para assistirem à Final da Champions League, a qual foi disputada por dois clubes de Espanha. Segundo números
avançados pelas autoridades competentes estiveram
em Lisboa cerca de 120000 adeptos daqueles clubes
desportivos, o que levou, naquelas datas, a uma grande
procura de alojamento e à subida brusca dos preços
praticados pelos estabelecimentos que prestam serviços de alojamento, em especial na cidade de Lisboa,
local do evento, bem como nos arredores.

Operadores
Fiscalizados

Processos
CO

Processos
CR

Suspensões
de atividade

Valor das
apreensões
(contrafação e
especulação)

57

3

15

1

7.225 €

Assim, a ASAE, no cumprimento da sua missão e sempre com o objetivo de proteção do consumidor e contribuindo para a sã concorrência entre os operadores económicos, planeou e executou ações de fiscalização a
diversos eventos que decorreram durante o mês de
maio, a saber:

No âmbito desta ação foram ainda detidos 4 indivíduos
(3 dos quais de nacionalidade estrangeira).

1. Evento Final da Taça de Portugal:

3. Rock in Rio

A ação decorreu nas imediações do Estádio Nacional Oeiras da qual resultou:

Este evento, que se realiza bianualmente no Parque da
Belavista-Lisboa, faz parte do plano central de eventos
a fiscalizar, atendendo à elevada concentração de pessoas, que em média ronda as 70 000, e à diversidade
de serviços ali disponibilizados aos espetadores. Este
ano foram fiscalizados, no interior do recinto, 47 operadores económicos que culminou em 8 processos de
contraordenação e 1 suspensão, o que revela uma taxa
de incumprimento de 17%.

mosaico antes da final da Liga dos Campeões

 1 Crime de especulação na venda de um bilhete,
com apreensão do mesmo e numerário no valor
total de 60€.

 1 Detenção em flagrante delito pela prática daquele
crime.

 1 Crime de contrafação com apreensão de produtos

Das infrações detetadas destacam-se 3, estas no âmbito do incumprimento dos requisitos gerais e específicos
de higiene.

alusivos ao evento, material no valor de 500€.
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Operação EUROPOL

Operação EUROPOL: “Action Day Metal Theft”

A

ASAE, conjuntamente com as forças e serviços de

segurança nacionais intensificou, nos dias 21 e 22 de
maio, a fiscalização aos operadores de gestão de
resíduos (comerciantes de sucata), no âmbito da
OPERAÇÃO ““Action Day Metal Theft” , que visa a
De acordo com os dados da EUROPOL as formas
mais graves de criminalidade, muitas vezes envolvendo grupos de crime organizado, têm crescido em escala e em impacto. Os problemas de segurança tornaram-se muito mais transnacionais e o recente fenómeno de roubo de metal não precioso (cobre, ferro,
alumínio), constitui um problema emergente em
toda a União Europeia, é um bom exemplo.

prevenção e combate ao furto e recetação de metais não
preciosos com valor comercial.
A referida ação de 2 dias contou com a presença de 44
inspetores da ASAE tendo sido realizadas ações de
fiscalização em 52 operadores. Dos controlos efetuados
resultou a instauração de 5 processos de contraordenação.
17 Estados-Membros em Ação Coordenada contra o
furto de metais
A operação “Action Day Metal Theft” é uma iniciativa
da EUROPOL, no âmbito do projeto EMPACT para a
Prioridade do Crime Organizado Contra a Propriedade

O roubo do metal não é um crime sem vítimas. Pelo
contrário, ele pode ter um impacto devastador sobre
as empresas, comunidades e indivíduos. Pode incluir
a perda de serviços essenciais, como telecomunicações e energia, interrupção de redes ferroviárias e
profanação de edifícios religiosos e memoriais. Na
maioria dos casos, o dano total causado por furto de
metal excede em muito o valor do próprio metal roubado. Os dados obtidos no decorrer das ações de
controlo mostram que o metal roubado muitas vezes é
transportado através de várias fronteiras e vendido
como sucata ou para reciclagem, longe da cena do
crime.

(Organised Property Crime), da qual Portugal faz parte
do grupo de países da União Europeia que que tem
vindo anualmente a participar nestas operações, nomeadamente Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Estónia,
Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália,
Lituânia, Holanda, Roménia, Espanha e Suécia.
Este projeto visa aumentar a eficácia no combate ao
furto e recetação de metais não preciosos e reforçar a
cooperação entre as forças e serviços de segurança dos
Estados-Membros. Como resultado desta operação,
destaca-se que em toda a Europa foram verificados
cerca de 99100 operadores, apreendidos produtos furta-

Em Portugal vigora a Lei 54/2012, de 6 de setembro,
que define os meios de prevenção e combate ao
furto e de recetação de metais não preciosos com
valor comercial e prevê mecanismos adicionais e
de reforço no âmbito da fiscalização da atividade de
gestão de resíduos, pelas forças e serviços de
segurança e pela ASAE.

dos num valor aproximado de 115000€. Esta ação vem
demonstrar a necessidade do reforço no controlo dos
grupos organizados de furtos de metais que operam em
toda a Europa, e dos muitos depósitos de sucata que
aceitam todos os tipos de metal sem questionar a sua
origem.

3

ASAEnews nº 74 | junho 2014

Estudos da ASAE na área de avaliação de risco

A ASAE tem entre várias missões que lhe estão atribuídas, recolher e analisar dados que permitam a caraterização e a avaliação dos riscos que tenham impacto, direto ou indireto, na segurança alimentar, assegurando a comunicação pública e transparente dos riscos e promovendo a divulgação da informação sobre segurança alimentar
junto dos consumidores. Neste âmbito, a ASAE é o organismo nacional de ligação com as suas entidades congéneres, a nível europeu e internacional, através da nomeação como ponto focal da EFSA em questões técnicas e
científicas.
Tendo em conta as atividades desenvolvidas por esta Autoridade e as
competências que lhe estão atribuídas, foi criado um programa de trabalho com o objetivo de permitir uma definição de objetivos mais estruturados, com uma continuidade temporal, essencial para uma atividade
de avaliação e comunicação dos riscos mais coerente e eficiente. A sua
criação tornou-se indispensável pela importância que este organismo
assume enquanto responsável pela Avaliação e Comunicação de Riscos na cadeia alimentar. Assim, o programa de trabalho existente constitui uma pedra basilar na definição de uma linha orientadora no que diz
respeito à Avaliação e Comunicação em Segurança Alimentar. O programa de trabalho contempla a recolha de informação sobre o tema em
estudo, a avaliação e comunicação do risco associado, e por fim a avaliação, quer das medidas desencadeadas pela ASAE, quer do ponto de
situação no final do estudo.
Atualmente estão a decorrer em simultâneo três estudos, dando assim cumprimento ao programa estabelecido:
1.

O primeiro estudo encontra-se já em fase final, na fase de avaliação de risco, e pretende avaliar o risco da exposição de
substâncias estimulantes específicas, em adolescentes dos 10 aos 18 anos do Distrito de Lisboa, através do consumo de
bebidas “energéticas” e refrigerantes. A metodologia teve por base a aplicação do “Inquérito aos hábitos de consumo de
bebidas energéticas e refrigerantes, em adolescentes dos 10 aos 18 anos”, adaptado do inquérito aplicado pela Autoridade
Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA);

2.

O segundo estudo, encontra-se na fase de recolha de informação, e tem como objetivo a avaliação do risco da exposição a
contaminantes químicos em pescado consumido em Portugal;

3.

O terceiro estudo, possível através de protocolo com o INFARMED, tem como objetivo identificar a presença de substâncias ativas proibidas em suplementos destinados ao emagrecimento e comunicar o risco associado ao seu consumo.

Encontra-se ainda em fase de planeamento um estudo científico sobre a prevalência de E. coli e de L. monocytogenes em amostras de leite cru e de queijo fabricado com leite cru.

Este programa permite não só desenvolver estudos que permitam dotar esta entidade de informações sobre a
realidade do país relativo aos riscos associados aos géneros alimentícios consumidos em Portugal, bem como
definir medidas estratégicas no âmbito de outras atividades da ASAE, nomeadamente:
1.

Proporcionar uma escolha mais integrada dos temas na revista científica de carácter semestral “Riscos e Alimentos”,
destinada a um terceiro público-alvo, mais conhecedor do ponto de vista científico permitindo, desta forma, comunicar em
pelo menos três níveis de linguagem;

2.

Orientar tematicamente as escolhas de amostras a colher no âmbito do Plano Nacional colheita de Amostras (PNCA),
permitindo utilizar as várias ferramentas de que a avaliação dos riscos se socorre de forma mais integrada e eficiente;

3.

Colaborar na definição do plano anual de atividades das Comissões Técnicas Especializadas;

4.

Divulgar informação transparente, precisa e apropriada que permita aos consumidores fazerem as suas opções de acordo
com os seus próprios critérios;

5.

Aumentar a confiança e credibilidade, junto do público-alvo, de todos os participantes no processo de avaliação e gestão
de risco.
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Legislação

Alimentação móvel
Prestação de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário1

O que é?

A quem?

A prestação de serviços de restauração ou de bebidas com
carácter não sedentário em unidades móveis ou amovíveis localizadas em espaços públicos
ou privados de acesso público
após mera comunicação com prazo, de acordo com o
artigo 6.º n.º 1 b), n.º 2 e 3.º do Decreto-Lei 48/2011,
insere-se no âmbito da iniciativa “Licenciamento Zero”,
encontrando-se prevista na lei desde 2011.



Ao Presidente da Câmara Munici-

pal e



à Direção Geral das Atividades

Económicas

Quando



O presidente da câmara municipal territorialmente competente emita despacho de deferimento ou,



Origem

O Presidente da Câmara Municipal não se pronuncie
após o decurso do prazo de cinco dias, contados a partir
do momento do pagamento das taxas devidas.

As origens da “alimentação móvel” parecem remontar ao
Império Romano, tendo servido para disponibilizar alimentos em centros urbanos a populações de trabalhadores que não dispunham de tempo nem de acessórios
que lhe permitissem preparar as suas refeições.

Onde



A comunicação prévia é efetuada no «Balcão do
empreendedor», sendo a sua apreciação da competência
do Presidente da Câmara Municipal territorialmente
competente.

Conceito
Englobam o conceito de “alimentação móvel”, o conjunto
de produtos alimentares, vendidos em unidades móveis
ou amovíveis, localizadas em espaços públicos ou privados de acesso público, de fácil consumo, prontos a consumir ou de preparação rápida.

Após



Pagamento de taxas

Novo paradigma do Estado

Objetivos



Desburocratização Administrativa



redução do controlo prévio



Redução de custos de contexto para as empresas



reforço dos mecanismos de controlo a posteriori



Responsabilização efetiva dos promotores



maior responsabilização das entidades intervenientes no
procedimento.

Aos objetivos iniciais que estiveram na origem do
“licenciamento Zero” acresce o principal objetivo de
potenciar o crescimento económico e o emprego.

Vantagens
Para os consumidores

Mera comunicação com prazo2

Permite:

A comunicação prévia com prazo consiste numa declaração que permite ao interessado proceder à prestação
de serviços de restauração ou de bebidas com carácter
não sedentário com dispensa de licenças, autorizações,
vistorias e outras permissões prévias, após pagamento
de taxas e de acordo com a legislação aplicável.
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uma gestão sustentável da alimentação;



maior e mais vasta acessibilidade a alimentos;



aumento das alternativas/ liberdade de escolha;



maior equilíbrio entre a oferta e a procura.
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Legislação

(continuação)

Para os operadores económicos

Aplicação de coimas em matéria económica



Iniciar uma atividade económica sem grande investimento;



Liberdade de gestão do tempo;



Fácil mudança de localização se as expectativas não se

A competência para aplicar as respetivas coimas cabe
ao Inspetor-geral da ASAE nos termos do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 194/2012 de 23 de agosto (Lei orgânica
da ASAE), conjugado com o artigo 13.º n.º 2 g) da Lei
n.º 11/2014, (Lei orgânica do Ministério da Economia)
que revoga, nesta matéria, o artigo 28.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 48/2011.

comprovarem;



Competitividade de emprego e rendimento

Ocupação do espaço público
Higiene dos géneros alimentícios

É necessário conjugar o regime do licenciamento zero
com os regulamentos municipais de ocupação do espaço público e publicidade no que toca à instalação de
equipamentos e publicidade.

Compete à ASAE ainda, a fiscalização, instrução e aplicação de coimas e sanções acessórias em matéria de
higiene dos géneros alimentícios, nos termos dos artigos 5.º e 8.º n.º 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 113/2006.

Competência ASAE

Fiscalização
A fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas
no capítulo II do Decreto-Lei n.º 48/2011 compete, de
acordo com o artigo 26.º do mesmo diploma, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)3 , sem
prejuízo das competências próprias dos municípios, no
âmbito do RJUE e da tutela do espaço público, e das
competências das demais entidades nos termos da lei.

Contraordenações
_________________________

Constituem contraordenação as infrações previstas e
puníveis, a título de dolo e negligência, nos termos do
artigo 28.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 48/2011 como coima
e sanção acessória.

1

Sem prejuízo da obediência às regras de higiene e seguran-

ça de géneros, nomeadamente as constantes do Regulamento (CE) 852/2004.

Instrução

2

O Artigo 3.º da Portaria n.º 239/2011 de 21 de junho identifi-

ca os elementos que as meras comunicações prévias com

A instrução dos processos compete à ASAE de acordo
com o artigo 28.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 48/2014 sem
prejuízo da competência exclusiva dos municípios nos
termos do n.º 4 do mesmo artigo.

prazo devem conter.
3
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Lei orgânica da ASAE Decreto-Lei n.º 194/2012.
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Segurança Alimentar

Ovos - Resíduos de medicamentos
A Segurança Alimentar é atualmente um requisito indis-

A Diretiva 96/23/EC (Diretiva do Controlo dos Resíduos) transposta para a legislação nacional pelo
Decreto-Lei n.º 148/99 de 4 de maio, contém requisitos específicos, particularmente no que diz respeito
ao controlo de substâncias farmacologicamente
ativas que podem ser usadas em medicamentos de
uso veterinário nos animais produtores de alimentos.

pensável para todos os operadores económicos intervenientes na cadeia alimentar. É também uma preocupação
crescente dos consumidores, cada vez mais conscientes
dos perigos (físicos, químicos e biológicos) que podem
ser veiculados nos alimentos.
De acordo a legislação comunitária, em matéria de Segurança alimentar, os géneros alimentícios colocados à disposição do consumidor deverão ser seguros, ou seja, próprios para consumo humano e não suscetíveis de risco
para a saúde humana. Esses diplomas contêm um conjunto de normas que permitem garantir o cumprimento
desses mesmos objetivos desde o “prado ao prato”.

Assim, com a publicação deste e de outros diplomas
legais, introduziram-se em todos os Estadosmembros, procedimentos para avaliação da segurança de resíduos de substâncias farmacologicamente
ativas de acordo com os requisitos de segurança
alimentar para os humanos.

A correta utilização de medicamentos nos animais destinados ao consumo humano é benéfica, quer em termos
económicos, quer em termos sanitários, aumentando a
rentabilidade das explorações pecuárias e o bem-estar
animal, com repercussão positiva no preço e salubridade
dos géneros alimentícios. No entanto, o seu uso inadequado ou mesmo ilegal (não permitido) pode fazer
com que resíduos dos mesmos cheguem ao consumidor através da cadeia alimentar, podendo daí resultar
efeitos nocivos para a saúde humana.

Tendo como objetivo prioritário a defesa da saúde
dos consumidores, a União Europeia proíbe a utilização de promotores de crescimento e restringe o uso
de medicamentos veterinários na produção de
animais destinados ao consumo humano.
Em Portugal, o Plano Nacional de Controlo de Resíduos (PNCR) coordenado pela Direção Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV) avalia o cumprimento deste conjunto de medidas. O controlo analítico dos resíduos de medicamentos em ovos é parte
essencial deste Plano.

Os resíduos dos “medicamentos” em alimentos de origem
animal são resultado do uso de medicamentos nos animais produtores de alimentos. Resultam, ou do uso de
medicamentos não permitidos ou do não respeito pelo
intervalo de segurança (intervalo obrigatório entre a administração do medicamento e o abate do mesmo para
consumo humano).

De acordo com os relatórios PNCR disponíveis pela
DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt) relativamente
aos resíduos de antibióticos em ovos e ovoprodutos,
em nenhuma amostra colhida foram detetadas inconformidades.

No entanto, a existência de legislação sobre a utilização dos medicamentos de uso veterinário nos animais de produção de alimentos, permitiu não só aumentar a proteção do consumidor mas também contribuiu significativamente para a diminuição da disponibilidade de medicamentos passíveis de serem usados nos animais produtores de alimentos, na Comunidade Europeia.

Neste sentido, os resultados obtidos no âmbito deste
controlo permitem concluir que na União Europeia,
do ponto de vista de resíduos químicos
(medicamentos veterinários), é atualmente seguro
incluir o ovo como produto alimentar de origem
animal, no nosso cabaz alimentar.

Os controlos oficiais realizados através de colheita de amostras no âmbito do PNCR, têm como
principais objetivos:

 Detetar a administração ilegal de substâncias proibidas, e a administração abusiva de substâncias autorizadas;
 Confrontar os resíduos de medicamentos veterinários, com os limites máximos de resíduos fixados no Regulamento (CEE)
n.º 37/2010 do Conselho de 29 de dezembro;

 Controlar a concentração dos contaminantes ambientais.
7
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Área Científica
Dioxinas e PCB o que são e onde estão?

Dioxinas é o nome genérico dado

Dotado de técnicos

ao conjunto de 75 dibenzo-p-

altamente especiali-

dioxinas policloradas (PCDD) e

zados neste tipo de

135 dibenzofuranos policlorados (PCDF), dos quais 17

análise, presta servi-

apresentam toxicidade revelante. As dioxinas não são

ços para organismos

produzidas intencionalmente, ocorrem numa série de

oficiais e

processos químicos, e formam-se em pequena quanti-

des particulares, de-

dade em quase todos os processos de combustão.

signadamente associações de produto-

Os policlorobifenilos (PCB) sob a

res

forma de dioxinas foram substân-

e

operadores

económicos

cias químicas produzidas indusPoliclorobifenilos

entida-

diver-

sos, que necessitam

trialmente, mas cuja produção se

controlar a qualidade

encontra proibida desde 1985.

quer das suas maté-

Dioxinas e PCB’s são compostos estáveis, persistentes,

rias primas quer dos

altamente tóxicos, cancerígenos, teratogénicos, que

seus produtos aca-

podem aparecer em matrizes orgânicas, inorgânicas e

bados, de modo a

biológicas.

cumprirem com os

A via mais relevante de exposição humana às dioxinas e

limites legais estabe-

PCB’s prende-se com a ingestão de alimentos, sendo a

lecidos nas diretivas

principal fonte os produtos de origem animal (carne,

comunitárias,

leite, ovos, peixe e seus derivados). Por conseguinte, é

as diferentes matri-

cada vez mais urgente controlar estes contaminantes

zes.

não só nos géneros alimentícios mas logo no início da

Nos últimos 12 me-

cadeia alimentar, ou seja, a nível das matérias-primas e

ses o LFQ analisou,

dos alimentos compostos para animais.

para

ensaios,

para

um

O Laboratório de Físico-Química (LFQ), do Departa-

total de 112 amos-

mento de Riscos Alimentares e Laboratórios (DRAL)

tras: 90 amostras no

da ASAE detém o estatuto de Laboratório Nacional de

âmbito de controlo

Referência e está acreditado para estes ensaios. Está

oficial (18 do PCNA e 72 de outros organismos públi-

também integrado na rede de laboratórios Nacionais de

cos) e 22 amostras de clientes externos. Este controlo

Referência da UE para a análise de Dioxinas e PCB sob

é fundamental para a garantia da segurança alimentar

a forma de dioxina em géneros alimentícios e matérias-

sendo este o único laboratório nacional com capacida-

primas e produtos destinados à alimentação animal.

de de realização destas análises.
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O Banco Europeu de Dados Isotópicos - BEDI

Banco Europeu de Dados Isotópicos - BEDI

O Banco Europeu de

vinhos produzidos em todo o espaço comunitário, que

Dados Isotópicos foi

potencialmente pode ser interpretado quanto a indica-

criado através do Reg

ções geográficas ou de genuinidade.

CE 555/2008 (artº 87º)

Em Portugal esta competência foi inicialmente atribuí-

e é gerido pelo centro

da ao Instituto da Vinha e Do Vinho tendo sido posteri-

comum de investiga-

ormente assumida pela ASAE. Nesta conformidade, a

ção (CCI), atualmente

ASAE procede á colheita das uvas frescas, obtém os

sediado em Geel, na

vinhos, executa as análises e envia os resultados ana-

Bélgica, no Joint Re-

líticos para o CCI, tendo sido enviados até esta data,

search Center. Este

os dados relativos às vindimas de 2007, 2008, 2009,

banco de dados incor-

2010, 2011 e parte de 2012. Neste momento estão a

pora os dados analíticos obtidos através da análise iso-

ser completadas as análises das amostras colhidas

tópica das frações etanol e água dos produtos vitiviní-

em 2012 e aguarda-se que os vinhos da campanha de

colas neste âmbito.

2013 sejam dados como finalizados para serem anali-

Anualmente, cada estado membro, colhe uvas frescas

sados. Na vindima de 2014, o banco de dados dará

de acordo com as instruções fornecidas, ficando regis-

mais um passo, ao englobar também amostras da re-

tados, numa ficha sinalética, todos os dados relevantes

gião Autónoma dos Açores.

(casta, condições edafo-climáticas, condições geográfi-

As análises das amostras colhidas em Portugal são

cas, práticas culturais, etc.). Produzem-se os vinhos

efetuadas no LBPV- Laboratório de Bebidas e Produ-

correspondentes que posteriormente são analisados

tos Vitivinícolas, do Departamento de Riscos Alimenta-

por análise físico-química incluindo a técnica de resso-

res e Laboratórios-DRAL, que assegura as análises

nância magnética nuclear (SNIF-NMR).

necessárias, físico-químicas, incluindo SNIF-NMR,

Todos os dados, fichas sinaléticas e dados analíticos,

para as quais se encontra acreditado pelo IPAC

são enviados pelos estados membros ao CCI, constitu-

eventualmente sensoriais.

indo-se assim um banco de dados europeu relativo aos
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Controlo Oficial dos géneros Alimentícios – Regulamento (CE) nº882/2004

Ao

abrigo do artigo 45º do Regulamento (CE) nº882/2004, de 29 de abril, que

estabelece as orientações relativas aos controlos oficiais realizados para assegurar
a verificação do cumprimento da legislação relativa aos géneros alimentícios, a
Comissão Europeia realiza controlos regulares aos Estados-Membros, com o
objetivo principal de verificar se, de uma forma geral (Auditorias Country Profile) ou
em particular um determinado sector da cadeia alimentar uma forma particular (Autorias Técnicas), os controlos
efetuados nesse mesmos Estados-Membros estão em consonância com os planos nacionais de controlo plurianuais e em conformidade com a legislação comunitária.

O Serviço de Alimentação e Veterinária (FVO Audits) é o departamento da Direção Geral
da Saúde e Defesa do Consumidor (DG Sanco) da Comissão Europeia responsável
por realizar as auditorias gerais e especificas nos Estados-Membros

Todos os anos, a FVO Audits com sede na Irlanda, desenvolve um programa de inspeção, que identifica áreas e países prioritários para inspecionar. Para assegurar que o
programa se mantém atualizado e pertinente, é revisto semestralmente. Os programas
encontram-se disponíveis em: http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_en.htm
Os resultados de cada inspeção realizada ao abrigo do programa são registados num relatório de inspeção,
juntamente com as conclusões e recomendações. As autoridades competentes, do país visitado, têm a oportunidade de fazer observações ao relatório durante a fase de projeto. Os relatórios e as observações dos países visitados
são consultáveis em: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.
Nos passados dias 19 a 23 de maio, a ASAE, representada pela Divisão de
Coordenação e Avaliação da Ação Inspetiva (DCAAI) da Unidade Nacional de
Operações (UNO) e pelo Departamento de Riscos alimentares e Laboratórios
(DRAL), esteve presente na Auditoria Geral de Seguimento (FVO general
follow-up audit - Country Profile Audit) a Portugal, realizada pela FVO
Audits da DG Sanco e que decorreu nas instalações da Direção–Geral de
Alimentação Veterinária (DGAV), entidade coordenadora do PNCPI (Plano
Nacional de Controlo Plurianual Integrado). Estiveram ainda presentes outras
autoridades competentes no âmbito do controlo oficial dos Géneros
Alimentícios
A ASAE em 2014 participou ainda na Auditoria Técnica realizada pela FVO
Audits, no âmbito da Saúde das Plantas, em particular o Controlo das Medidas

de

Proteção

Contra

o

(Bursaphelenchus xylophilus).
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Cooperação
ASAE intensifica a Cooperação Bilateral

A aposta da ASAE na cooperação bilateral e multilateral com

organismos com competências similares, permite

potenciar, fortalecer, dinamizar e reforçar, os laços de já estabelecidos ou a estabelecer. Nessa perspetiva a ASAE
recebeu em maio, quatro delegações de organizações congéneres de diferentes países, Brasil, França, e Angola.

 A 15 de maio teve lugar a visita da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) do Brasil, cujas competências abrangem tanto a regulação sanitária,
quanto a regulação económica do mercado, resultou de contactos da ASAE junto
deste organismo.
Sendo um país da América do Sul e de língua oficial portuguesa, o estabelecimento de relações de cooperação tem um carater mais relevante, reforçando o
objetivo de troca de experiencias entre as duas congéneres, contribuindo assim
para o conhecimento, capacitação e transferência de tecnologia, que se pretende
efetivar com a realização de um protocolo.

 No dia 22 de maio, o Presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana Reguladora de Produtos Alimentares e Farmacêuticos (ARPAF), Dr. Gomes Cardoso, foi recebido pelo Inspetor-geral da ASAE, Dr.
Pedro Portugal Gaspar.
Esta deslocação teve como intuito a apresentação da ARPAF, organização formada recentemente, cujas competências maioritariamente se cruzam com as da
ASAE. Como tal reveste-se de suma importância coligir informações de carater
estrutural, logístico e técnico, bem como experiencias, que de alguma forma
poderão contribuir para o arranque daquela organização.
Dando sequência a este encontro, a 28 de maio, o Dr. Gomes Cardoso visitou
também o Laboratório de Segurança Alimentar da ASAE, acompanhado pelo
Subinspetor geral da ASAE, Eng.º Jorge Reis.

 Em 23 de maio a Agência Francesa de Segurança Alimentar, Ambiente e Saúde Ocupacional (ANSES), foi
recebida no Lumiar, tendo o programa da visita incidido no intercâmbio de experiencias nas áreas da avaliação
de risco e na identificação de potenciais matérias de interesse para as duas organizações, nomeadamente no
âmbito do controlo, dos sistemas de alerta, da vigilância, da atividade laboratorial, da formação . Esta deslocação
culminou com uma visita ao Laboratório de Segurança Alimentar da ASAE.

 Em simultâneo com a visita da delegação francesa, o Inspetor-geral da ASAE,
recebeu a Direção Nacional de Inspeção e Investigação das Atividades
Económicas de Angola (DNIIAE).
Este encontro ocorreu na sequência da visita oficial da delegação do Ministério
do Interior de ANGOLA, chefiada pelo respetivo Ministro e em que a DNIIAE
esteve integrada, que a convite Sra. Ministra da Justiça, se deslocou a
Portugal.
Estiveram presentes nesta reunião pela DNIIAE, o Diretor Nacional Dr. António
Santos e o Superintendente António José Sebastião, Chefe do departamento
de arquivo, registo e informação que foram acompanhados pela representante
da Direção-Geral da Politica de Justiça, tendo sido reiterado por parte da
ASAE, o apoio nas diversas áreas abrangidas pelo protocolo já estabelecido,
entre as duas congéneres.
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Cooperação
Missão da ASAE a Moçambique

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa é um caso único de integração multilateral do conjunto dos países
que falam a língua da antiga metrópole. Portugal tem tido uma ação ímpar na estruturação e desenvolvimento das
relações com cada um dos países da CPLP e entre o conjunto desses Estados. Neste contexto, é importante a
promoção de Fóruns, a par com o desenvolvimento de uma cooperação bilateral, pois trata-se de instrumentos que
promovem uma verdadeira interação, permitindo identificar riscos e oportunidades, definindo-se estratégias de
resposta mais adequadas. É neste contexto que se inscreve a deslocação da ASAE a Moçambique, chefiada pelo
Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal Gaspar, realizada de 26 a 2 de junho de 2014.
A missão teve como objetivos a participação da ASAE no IIº Fórum das Autoridades de Inspeção Económica e
Alimentar dos Países CPLP, bem como a realização da 3ª Comissão de Gestão do Protocolo de Cooperação entre
a ASAE e a INAE. No final da missão, a delegação portuguesa teve uma reunião com o Embaixador de Portugal em
Maputo.
O IIº Fórum das Autoridades de Inspeção Económica e
Alimentar dos Países CPLP teve lugar em Maputo, a 27
e 28 de maio de 2014. Este ano o Fórum contou com a
presença de inspeções oriundas de sete países da
CPLP e foi subordinada ao tema “Desafios da Inspeção
Económica e de Segurança Alimentar no Mercado Livre
e Globalizado”. Estiveram presentes neste evento
representantes do Governo de Moçambique, entre os
quais S. Ex.ª o Ministro da Indústria e Comércio e do Governo de Portugal, S. Ex.ª o Secretário Estado Adjunto e
da Economia.
O Fórum foi organizado em três partes principais:

 1º Painel - Organização & Funcionamento
 2º Painel - Gestão de Riscos - Instrumentos Preventivos e Ativos
 Apresentação pela ASAE do Canal da Comunicação e proposta de criação de um código de conduta
De acordo com o previsto no artigo 9º do Protocolo de Cooperação entre a ASAE
e a INAE (de 26 de março de 2014) teve lugar a 3ª reunião da Comissão de
Gestão, no Bilene, a 29 e 30 de maio de 2014.
O tipo de parceria/ cooperação estabelecida entre a ASAE e a sua homóloga
INAE é, sem dúvida, um modelo exemplar que poderá ser seguido nas demais
parcerias a serem estabelecidas e desenvolvidas entre a ASAE e as suas homólogas oriundas dos países da CPLP.
A ASAE aproveita esta ocasião para manifestar publicamente o seu agradecimento à INAE, pela forma profissional
e afável como recebeu a delegação da ASAE e pelo sucesso deste evento que, sem qualquer dúvida, se deveu ao
empenho da INAE.
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ACONTECEU:
Entidade

Data

Local

Surveillance Group (IMP-MSG) and the
Consumer Safety Network (CSN)”

19 e 20-05-2014

Bruxelas

EC - DG Health and Consumers
Better Trainning for Safer Food

“Training on the Legislation, Certification and Control of EU PDO,
PGI & TSG Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs”

20 a 23-05-2014

Milão

EC DG Enterprises and Industry

Designação da Sessão
“Expert Group on the Internal Market for Products - Market

PROSAFE

“JA 2013 on Smoke Detectors”

21-05-2014

Bruxelas

DG Health and Consumers

Reunião Head of Agencies

3 e 4-06-2014

Atenas

EFSA

Reunião Ponto Focal EFSA

5 e 6-06-2014

Parma

Sessões de Formação e Informação Públicas promovidas por Entidades Externas onde a ASAE esteve representada
Polícia Judiciária - Laboratórios

Visita aos laboratórios da ASAE

09-04-2014

Lisboa

Ministério da agricultura do Brasil

Missão no âmbito do controlo ao azeite

11-04-2014

Lisboa

Conselheiro de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente
da Embaixada de Espanha

Visita à DRAL

15-04-2014

Lisboa

Faculdade de Farmácia de Lisboa

Enquadramento legal a nível nacional e internacional dos
nutracêuticos

05-05-2014

Lisboa

APIC - Associação Portuguesa dos Industriais de Carne

Fraudes alimentares: controlos feitos pela ASAE e aplicação da
Decisão de Execução n.º 2014/716 relativa aos controlos de práticas fraudulentas na comercialização de alimentos

06-05-2014

Lisboa

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Encontros na Ordem (dos Revisores Oficiais de Contas)

07-05-2014

Lisboa

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Visita de Estudo dos alunos da disciplina de Bromatologia do 2º
ciclo do Departamento de Química e Bioquímica

08-05-2014

Lisboa

Associação Comercial da Guarda

Debate sobre a Lei do Tabaco

08-05-2014

Guarda

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra

Avaliação do risco por dioxinas, furanos e bifenilos policlorados

09-05-2014

Coimbra

CEJ - Centro de Estudos Judiciários

Estágios de Curta Duração - Acompanhamento de Auditores
de Justiça

09-05-2014

Évora
Faro
Santarém

Escola D. Francisco Manuel de Melo

ASAE vai à escola - mãos limpas

09 e 16-05-2014

Amadora

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Resíduos e contaminantes em alimentos de origem animal

10-05-2014

Vila Real

Centro de Formação da Partnerhotel - Reguengos de
Monsaraz

Boas práticas e normas relativas à higiene e segurança
alimentar

13-05-2014

Reguengos de
Monsaraz

DG Health and Consumers
Better Trainning for Safer Food

“Legislation, Evaluation,, Authorization and Control of Food of
Food Additives, Flavourings and Enzymes in the EU”

13 e 14-05-2014

Atenas

CENTROMARCA

Práticas Individuais Restritivas do Comércio

14-05-2014

Lisboa

Associação Empresarial de Amarante

Práticas Individuais Restritiva do Comércio -Novo Regime Jurídico

15-05-2014

Amarante

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Encontros na Ordem (dos Revisores Oficiais de Contas)

19-05-2014

Porto

Concurso Nacional de Azeite Virgem Extra (CNAVE)

Painel oficial de Provadores do CNAVE

19-05-2014

Santarém

COTHN - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola
Nacional

Segurança alimentar do setor Hortofrutícola - Controlo efetuado
pela ASAE no âmbito do Plano Nacional de Colheitas Amostras

20-05-2014

Alcobaça

Pedro Raposo & Associados - Sociedade de
Advogados, RL

Práticas Individuais Restritivas do Comércio

21-05-2014

Lisboa

ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barcelos

Encontros com Empresários - Legislação mais relevante e
atuação das entidades fiscalizadoras

22-05-2014

Esposende

Instituto Superior da Maia (ISMAI)

Crime económico no setor alimentar

22-05-2014

Maia

Grupo ADCO

Segurança de Brinquedos

22 e 23-05-2014

Bruxelas

Associação Figueira Sabor o Mar

Intervenção da ASAE no sector do comércio e restauração

28-05-2014

Figueira da Foz

ISA - Instituto Superior de Agronomia

Perigos na Segurança Alimentar/ Responsabilidades da ASAE no
Controlo Oficial

30-05-2014

Lisboa

Globalab - Ensaios Químicos e Microbiológicos, SA

Critérios de Escolha dos Laboratórios como parceiro dos
operadores - Reg. (CE) 1169/2011

06-06-2014

Marinha Grande

VAI ACONTECER:
Entidade

Designação da Sessão

Data

Local

EFSA

Reunião Advisory Forum

17 a 19-06-2014

Oslo

Sessões de Formação e Informação Públicas promovidas por Entidades Externas onde a ASAE estará representada
Associação Empresarial de Penafiel

Sessão de esclarecimento - DL nº166/2013

12-06-2014

Penafiel

Escola de Autoridade Marítima

Missão e atribuição ASAE-Articulação com a Autoridade Marítima

16-06-2014

Almada

EC - DG Health and Consumers
Better Trainning for Safer Food

“Legislation, Evaluation,, Authorization and Control of Food of
Food Additives, Flavourings and Enzymes in the EU”

18 e 19-06-2014

Irlanda
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