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Novo rumo
para publicidade
de alimentos
para crianças

O ano de 2016 começou com alguma tensão política e incertezas
quanto à aprovação do orçamento de Estado por parte das
instâncias europeias. Após ajustes e negociações lá conseguimos
um documento que agrada a (poucos) gregos e troianos, mas que
traz novidades para as empresas do setor, nomeadamente: plano
de cem milhões de euros de fundos europeus disponíveis durante
os primeiros cem dias do mandato do Governo; diminuição da
taxa de IVA na restauração; aumento dos impostos sobre produtos
petrolíferos; aumento da taxa de IVA para produtos afins do pão.
Algumas bem mais positivas do que outras, esperemos para ver qual
o impacto destas medidas.
A ANCIPA reuniu com diversas entidades oficiais no sentido de
encontrar soluções que permitam às empresas ultrapassar alguns dos
obstáculos existentes, nomeadamente no que respeita aos prazos de
pagamento, estando também a objetar veementemente a subida da
taxa de IVA em produtos afins do pão.

Editorial

Outra novidade (também já esperada) foram as propostas
apresentadas na Assembleia da República no que respeita à revisão
do Código da Publicidade, mais concretamente Publicidade de
produtos alimentares destinados a crianças. Fomos saber um pouco
mais sobre as propostas parlamentares para tentar perceber quais
as medidas e qual o impacto na indústria alimentar. Continuamos a
pautar pela autorregulação e daí termos amplamente difundido o
documento da indústria com os Compromissos sobre Publicidade e
Marketing dirigidos a Crianças, subscrito por diversos associados da
ANCIPA a 19 de fevereiro de 2016.

Dina Lopes

Coordenadora geral

A publicidade de produtos alimentares para crianças deve ser alvo
de verificação pelo Estado mas deverão também ser analisados
outros produtos, nomeadamente os suplementos alimentares, tão
amplamente promovidos em todos os canais de televisão e ainda em
“ terra de ninguém”. As exigências feitas à indústria alimentar devem
ser abrangentes a todos os setores para construirmos uma sociedade
mais justa e equilibrada, com crianças saudáveis e felizes.
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Preço com IVA incluído
Data

Local

Duração

Associado

Não
Associado

Rotulagem e Higiene Rotulagem e Higiene Alimentar
nos Produtos da Pesca

04 Abr

MARL

2 horas

20 €

30 €

O Orçamento de Estado – Medidas Fiscais para 2016

19 Abr

Lisboa

2 horas

20 €

40 €

Maio

Lisboa

7 horas

123 €

184,5€

21 Abr

Porto

7 horas

123 €

184,5€

22,23,29,30
Abr e 7 Maio

Lisboa

35 horas

500 €

650 €

5 e 6 Maio

Lisboa

14 horas

222 €

296 €

Contratos Empresariais

10 Maio

Lisboa

7 horas

123 €

184,5€

Marketing Low Cost(parceria com CECOA)

11 Maio

Lisboa

7 horas

123 €

184,5€

Legislação Laboral

17 Maio

Porto

4 horas

80 €

120 €

Nova Legislação sobre Inventário Permanente
(parceria com SAGE)

25 Maio

Porto

3 horas

60 €

80 €

22 e 23Set

Lisboa

14 horas

222 €

296 €

12 Out

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Curso
1º SEMESTRE

Como elaborar um Plano de Negócios?
(parceria com CECOA)
Contratos Empresariais
Auditorias Internas - referenciais normativos
(parceria com FMV)
O novo quadro comunitário de apoio:
Portugal 2020 e Mar 2020

2º SEMESTRE
Microbiologia e Estudos de Vida Útil
Orientação para o Cliente
(parceria com CECOA)

Faça a sua inscrição online em www.ancipa.pt
NOTA: As ações de formação poderão ser adiadas ou anuladas, caso não reúnam um número suficiente de participantes, ou
qualquer outro motivo de gestão, procedendo ao reembolso da inscrição quando a mesma tenha sido regularizada.
O cancelamento poderá ser efetuado até às 48 horas anteriores à data marcada. A não comparência na ação de formação, e
as desistências após o início do curso, implica o pagamento total do valor da inscrição.

Parceria:

ATUALIDADE

O IAPMEI - Agência para a
Competitividade e Inovação anunciou
a lista das empresas distinguidas com
o estatuto PME Líder 2015, um selo
de reputação criado para premiar os
melhores desempenhos empresariais
em vários setores de actividade.

A Centazzi, Lda.
A Saloinha - Produtos Alimentares, Lda.
Abrancongelados Produtos Alimentares, Lda.
Beiranova - Indústria de
Congelados, S.A.
Chafariz Comercial, Comercio de
Produtos Alimentares, Lda.

Fritoforno - Fabrico Caseiro
de Salgados, Lda.
Frutalcarmo - Comércio e Industria
de Produtos Alimentares, Lda.
Frutorra - Pimenta, Lda.
Frutos do Mar de Augusto Filipe Ribeiro
da Fonseca, Lda.
Galiza Pescados, Lda.

Chocolame - Produtos Alimentares, Lda.

Gelpeixe - Alimentos Congelados, S.A.

Confeitaria Carlos Gonçalves, Lda.
Confeitaria Elvina, Lda.

Gelsitio - Produtos Alimentares
Congelados, S.A.

Consercaldas - Comércio e
Representação de Produtos Alimentares,
Lda.

Geltejo - Distribuição de Produtos
Alimentares, Lda.
Gialmar - Produtos Alimentares, S.A.

Copam - Companhia Portuguesa de
Amidos, S.A.

Guimarpeixe - Comércio de Produtos
Alimentares, SA.

Coralfish II, Lda.

Icopa - Indústria e Comércio de
Produtos Alimentares, S.A.

Dardico - Agro Indústria, S.A.
Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.
Derovo - Derivados de Ovos, S.A.
Diatosta - Indústria Alimentar, S.A.
Dom Duarte - Indústria de Produtos
Alimentares, Unipessoal, Lda.
Du Bois de la Roche (Portugal),
Agro-Alimentar, Lda.
Elite - Especiarias e Condimentos, S.A.
Fábrica de Alimentos Guadiana, Lda.
Ferraz & Ferreira, Lda.
Filmar - Comercialização de Produtos
Congelados, Lda.

Ilhamar - Produtos Alimentares, S.A.
Incopil - Indústria e Comércio de
Pimentão, S.A.
Jóia do Campo - Comércio de Fruta, Lda.
Joledila - Fabricação de Produtos
Alimentares à base de Carne, Lda.
Jolefilo - Produtos Alimentares, Lda.
Litofish, Lda.
Luís Silvério & Filhos, S.A.
Mendes Gonçalves, S.A.
Mercafish - Enterprise, Lda.

Friguarda - Produtos Congelados, Lda.

Panicongelados - Massas Congeladas,
S.A.

Frijobel - Indústria e Comércio
Alimentar, S.A.

Produmar - Produtos do Mar, S.A.
Realbolo, Lda.

Frinova - Comercialização e Indústria
de Produtos Alimentares, Lda.

Rialto - Indústria Alimentar, Lda.

Friopastel - Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares Congelados, Lda.

Vale & Teixeira, Lda.

Fripex - Sociedade de Conservação e
Comércio de Peixe, Lda.
Frissul - Entrepostos Frigoríficos, S.A.

Rocha & Jorge, Lda.
Vieira de Castro - Produtos Alimentares
S.A.
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A ANCIPA destaca as empresas associadas
(e protocoladas) galardoadas com esta
distinção
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Riberalves celebra a
paixão nacional pelo
bacalhau

Portugal celebra o
ano internacional das
leguminosas

Seis tendências de
consumo alimentar em
2016

A Riberalves lançou um novo site
oficial onde se propõe celebrar a
paixão nacional pelo bacalhau.
“O grande destaque vai para uma
inovadora secção de receitas,
preparada para receber e partilhar
as sugestões de todos portugueses
e que será desenvolvida como o
portal por excelência das receitas
de bacalhau”, explica a empresa.
100% nacional, a empresa
transforma 30 mil toneladas de
produto por ano.

A 68ª Assembleia Geral da ONU
declarou 2016 como o Ano
Internacional das Leguminosas (AIL).
A Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura
(FAO) foi designada para implementar
o AIL 2016 em colaboração com
Governos, organizações relevantes,
organizações não-governamentais e
todos os outros atores relevantes.
O AIL 2016 visa aumentar a
consciência pública para os
benefícios nutricionais das
leguminosas secas, através da
produção alimentar sustentável
destinada à segurança alimentar e
nutricional. A iniciativa pretende
incentivar o desenvolvimento de
parcerias ao longo de toda a cadeia
alimentar que permitirão promover
as leguminosas como fonte proteica,
aumentar a produção mundial,
melhorar a sua utilização nas
rotações de culturas e abordar os
desafios na comercialização.

Em 2016, intensifica-se a tendência
do consumidor optar por alimentos
mais nutritivos, compostos por
ingredientes simples e com qualidade.
A Food Dive revelou que muitos
produtores optaram por “misturar
doce e salgado” no mesmo produto
para fazer face à tendência de
“redução do consumo de açúcar”. Por
sua vez, o adoçante à base da planta
Stevia, já utilizado por marcas como
Compal, Lipton, Pepsi ou a Pantagruel
ganha terreno ao açucar refinado.
O consumidor está cada vez mais
atento aos azeites e gorduras nos
alimentos e a transparência da
etiqueta tem importância acrescida.
Por último, as refeições semi –
vegetarianas estão a conquistar
os que procuram uma refeição
equilibrada a um preço acessível.

Chocolates na Páscoa
Fruut oferece embalagens
representam 18% das
de fruta desidratada em
vendas anuais da categoria 80 escolas

Agriprimco inova
com cenouras
rainbow

Os Portugueses começam a “correr” às
superfícies comerciais para adquirir os
tão apreciados chocolates, sendo esta
uma das categorias mais procuradas
nesta quadra. Em 2015, as cinco
semanas envolventes ao período da
Páscoa representaram 18% do total
anual de vendas de chocolate. A
concentração de alguns segmentos
é muito forte nesta época - 79% das
vendas anuais de Frutos Secos cobertos
com chocolate, 58% dos Ovos de
chocolate e 28% de Outras Figuras de
Chocolate.
De acordo com os dados da Nielsen
Market Track e Nielsen HomeScan/
Painel de Lares, em 2015, 91% dos lares
em Portugal compraram produtos da
categoria de chocolates. Em média
compram 11 vezes por ano (não chega
a uma vez por mês) adquirido 0,274 Kgs
por visita, que corresponde a 3,35€.

Naturalmente coloridas e fáceis
de confeccionar, são assim
as cenouras que a empresa
Agriprimco promete fazer chegar
aos pratos dos portuguese.
Foi no séc. VII que este legume
foi descoberto, cultivado e
comercializado, podendo
apresentar-se nas cores laranja,
brancas, amarelas, vermelhar ou
violetas.
De origem portuguesa, estas
pequenas cenouras frescas são
seleccionadas manualmente.

A marca de snacks de fruta
desidratada Fruut associou-se àquele
que é atualmente o maior projeto
gratuito de educação para a saúde
em Portugal para promover a saúde
alimentar entre as crianças e as suas
famílias.
As escolas inscritas no projeto
«Heróis da Fruta» serão convidadas
a participarem num desafio extra
que lhes permitirá receber prémios
tão apetecíveis quanto saudáveis:
embalagens de fruta portuguesa
desidratada para todos os alunos
das 80 escolas finalistas de todos
os distritos do País, e ainda uma
visita de estudo ao Pomar e à fábrica
da Fruut para as duas escolas
vencedoras.

infoancipa mar
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QUALIDADE

Mel: Comissão

Europeia deteta
ilegalidades
A Comissão Europeia (CE) publicou recentemente a avaliação às ilegalidades no setor do mel na
União Europeia a 28 (UE-28), Noruega e Suíça.
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Segundo Bruxelas 13% das amostras recolhidas
foram classificadas como «suspeitas de não cumprir» com a declaração de origem geográfica ou
por possível adulteração por adição de açúcar
(11%).
Ao todo foram analisadas 2200 amostras de mel
recolhidas em todos os elos da cadeia de valor. Os
principais incumprimentos detetados prendem-se
com a declaração da origem do botânico e a adulteração por adição de açúcar.

Alimentação
Especial
com novas regras
Foram publicados no Jornal Oficial da Comissão Europeia dois Regulamentos Delegados relativos às regras
específicas a que devem obedecer as fórmulas para lactentes e fórmulas de transição e os alimentos para fins
medicinais específicos.
Ficam assim definidos os requisitos específicos em
matéria de composição e informação aplicáveis a estes
produtos, destacando-se as novas regras em matéria de
pesticidas, de adequação dos ingredientes e de rotulagem, em particular quanto à declaração nutricional e
alegações nutricionais e de saúde.
Estes regulamentos, que entrarão brevemente em vigor na União Europeia, incluem ainda requisitos específicos quanto às práticas promocionais e comerciais e
no que respeita aos processos de notificação de comercialização de produtos às Autoridades Competentes de
cada Estado-Membro.
Consulte os documentos (Regulamento Delegado (UE)
2016/127 e Regulamento Delegado (UE) 2016/128) na
área de Legislação do site da Associação.

Código de Boas
Práticas - Produção
hortofrutículas
Foi aprovado como código nacional de boas práticas o documento “Higiene na Produção Primária
de Hortofrutícolas Frescos - Código de Boas Práticas,” elaborado em conjunto pela CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), CONFAGRI
(Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL) e CNA
(Confederação Nacional da Agricultura).
Este código é destinado à utilização voluntária pelos produtores de hortofrutícolas, como orientação para a observância dos requisitos de higiene,
de forma a facilitar o cumprimento da legislação
em vigor e fornecer ferramentas e um referencial
de boas práticas de higiene nas explorações agrícolas dedicadas à produção primária de frutas e
produtos hortícolas para consumo em fresco, tendo por base a segurança dos alimentos.

QUALIDADE

Isenção da Declaração Nutricional

Neste contexto, a DSNA elaborou um
folheto, lançado durante o certame PortugalAgro, que decorreu de 21 a 23 de novembro de 2015, contendo informações
úteis aos operadores cuja atividade possa
enquadrar-se nessa isenção.
Esse folheto informativo contém uma
lista de produtos suscetíveis de ser
abrangidos, sem prejuízo de poderem
vir a ficar igualmente isentos outros
produtos agroalimentares a avaliar caso-a-caso:
• Doces, compotas, geleias e marmelada
• Pão, bolos, biscoitos

• Rebuçados feitos à mão
• Laticínios
• Produtos à base de carne, enchidos e
ensacados
• Conservas de peixe
• Conservas de frutos e hortícolas
• Temperos e condimentos
Ficam também claramente explicitados
os critérios para a isenção, em termos
de quantidades, as quais não deverão exceder as quantidades máximas previstas
na parte 2 A do anexo I do Decreto-Lei nº
169/2012 de 1 de agosto, e de elegibilidade dos próprios operadores, que poderão
ser produtores a título individual ou microempresas até 5 trabalhadores, desde
que laborem em estabelecimentos industriais com potência elétrica contratada
não superior a 15 kVA e potência térmica
não superior a 4 × 105 kJ/h. Aplicam-se
ainda os produtos que sejam vendidos no
concelho e concelhos limítrofes do local
de produção ou em mostras temporárias
de produtos regionais com fins promocionais.
Mais informações em www.ancipa.pt

Comissão Europeia autoriza
dois novos OGM’s
A Comissão Europeia autorizou dois novos Organismos
Geneticamente Modificados (OGM) para uso na alimentação
humana e animal.
Trata-se do milho MON87427 e do milho NK603xT25. Estes dois
OGM’s passaram pelas diferentes etapas do procedimento de
autorização previsto na legislação e receberam uma avaliação
científica favorável por parte da Autoridade Europeia para a
Segurança Alimentar.
As autorizações têm uma validade de dez anos e todos os produtos
obtidos a partir destes OGM estão sujeitos a normas exigentes da
União Europeia de rotulagem e rastreabilidade.

9
infoancipa mar

O Regulamento (UE)
N.º 1169/2011, que
entrou em aplicação
em dezembro de 2014,
determina a obrigação
de uma declaração
nutricional para todos
os géneros alimentícios
pré-embalados a partir de
13/12/2016. No entanto,
prevê um conjunto de
exceções, enumerados no
anexo V, para além das
bebidas com um teor de
álcool superior a 1,2 %,
em volume, já isentadas
pelo nº 4 do artº 16º.

A isenção constante do n.º 19 desse anexo, relativa aos géneros alimentícios
(incluindo os produzidos de forma artesanal) fornecidos diretamente pelo produtor em pequenas quantidades ao consumidor final ou ao comércio a retalho
local que forneça diretamente o consumidor final, tem suscitado dúvidas entre
os operadores, pois não estão tipificados
no Regulamento os requisitos para a sua
aplicação.

QUALIDADE

Informação alimentar online
10

O programa PortFIR Plataforma Portuguesa de
Informação, inspirado na rede
europeia EuroFIR (European
Food Information Resource),
tem, desde o final do ano
passado, um novo endereço
na Internet.
Além de disponibilizar uma versão atualizada da Tabela da Composição dos Alimentos (TCA), a plataforma agora lançada permitirá, no futuro, consultar dados sobre
a cadeia alimentar como a ocorrência de
contaminantes alimentares (químicos e
microbiológicos) e informações sobre hábitos de consumo alimentar.
A TCA foi atualizada com novas receitas,
cálculo de receitas através da metodologia
PortFIR, cálculo da energia e teor de sal de
acordo com o regulamento 1169/2011, substituindo a anterior versão que se encontrava disponível no site do Instituto Ricardo
Jorge, bem como na versão impressa e na
versão digital em CD. Atualmente esta versão está disponível apenas online devendo,
no futuro, ser disponibilizada em ficheiro
descarregável.

A nova versão da TCA agrega 1093 alimentos, 43 componentes/nutrientes, tendo
sido incluídos novos valores para fiambre
(fiambre, pá; fiambre, perna; fiambre, peito de frango; fiambre, peito de peru) e 128
novas receitas. Ao fazer esta atualização,
foi possível identificar a falta de informação nutricional relativa a alguns ingredientes que poderão entrar em algumas receitas, levando a algumas limitações quanto
à quantidade de receitas que se puderam
incluir nesta versão da Tabela.

O programa PortFIR tem como objetivo a
implementação de redes portuguesas de
partilha de conhecimento em segurança
alimentar e nutrição e a criação de um
portal que inclui bases de dados sustentáveis e de qualidade reconhecida sobre
Composição de Alimentos, Contaminação
de Alimentos e Consumos Alimentares. O
programa, criado em 2009, é coordenado
pelo Instituto Ricardo Jorge em parceria
com a GS1 Portugal e tem o apoio de organizações governamentais e privadas dos
setores da saúde, agricultura e economia.

Para superar estes constrangimentos, será
possível efetuar pedidos de dados de composição de alimentos através do site. Estes
dados poderão ser fornecidos por investigadores, laboratórios ou indústria e a sua
compilação terá uma importância decisiva
para a atualização progressiva da TCA com
um número crescente de alimentos.

É possível efetuar
pedidos de dados de
composição de alimentos
através do site
t

Limites máximos
de mercúrio no pescado
Têm sido diversas as intervenções que as associações
nacionais realizaram junto do Poder Politico, com o objetivo
de minimizar as repercussões das alterações de limites
máximos de mercúrio no pescado (estabelecidas pela EU)
na economia do setor, salvaguardando paralelamente os
interesses de saúde pública. A DGAV publicou algumas
das conclusões resultantes da reunião de peritos de
contaminantes industriais, realizada no mês de fevereiro, em
Bruxelas.

Nesta recomendação (a efectuar num
prazo de 6 meses a um ano), há que balancear o consumo de determinadas espécies e grupos de risco (grávidas/mães
que amamentam) de modo a não haver
demasiada exposição a este metal. Vários EM (UK e ES, FI ) já têm avisos aos
consumidores publicados. A maioria dos
EM considera que esta recomendação
deve transmitir uma mensagem positiva
focada nos aspectos positivos do consumo de peixe.
Esta informação tem que chegar aos
grupos de risco (às mulheres grávidas,
mães que amamentam) pelo que além
da publicação na página do organismo
oficial de cada EM, deverão ser utitizados outros canais de comunicação, tais
como o facebook, profissionais de saúde, etc.
No que se refere ao limite máximo para
o pescado, os crustáceos mantêm a proposta de LM de 0,3mg/kg de peso fresco.

infoancipa mar

De acordo com o Grupo de Peritos e, no
contexto da Informação ao Consumidor,
os Estados Membros com base nos seus
dados sobre o consumo e no parecer da
EFSA deverão redigir uma recomendação aos consumidores, para além da que
consta da página da UE. http://ec.europa.
eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/docs/information_note_mercury-fish_21-04-2008.pdf
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Foi considerada uma categoria para todos os tubarões e que inclui o swordfish
(Xiphias gladius) com um LM de 2,0mg/
kg de peso fresco que vem de encontro
aos interesses de PT.
PL- o LM de 0,3mg para os peixes do báltico pode ser problemático (está a obter
dados).
Há EM que consideram que é dada demasiada importância ao impacto económico em detrimento do impacto na saúde pública. Têm dificuldade em apoiar o
LM de 2mg/kg (all sharks). COM refere
que a EFSA pretende que se continue a
consumir peixe, logo a abordagem tem
que ser pela positiva. No caso do mercúrio trata-se de um problema ambiental e que embora estejam a ser adoptadas medidas a nível da DG ambiente os
efeitos só serão sentidos a longo prazo.
Além disso há espécies que acumulam
mais do que outras. A título de exemplo
o “swordfish” tem a seu favor o teor
em ácidos gordos saturados, pelo que a
COM refere que há que ponderar os LM
e não serem demasiado restritivos, salvaguardando a saúde pública.
Portugal enviou um mail à COM, alertando para a necessidade de manter os
LM de 0,5 mg/kg para alguns crustáceos:
A discussão dos LM para o mercúrio
nos pescado e dos restantes géneros ali-

mentícios mantem-se em aberto, sendo
aceites comentários dos EM e sabendo-se que o envio de posições deverá ser
acompanhada por dados dos diversos
EM e dados sobre o consumo da mesma
categoria.

EM
FOCO

Novo rumo
12

para publicidade de
alimentos para crianças
O Parlamento aprovou três projectos de
lei que regulam e estabelecem restrições
ao Código da Publicidade no que refere a
alimentos para menores, na procura, por
exemplo, de ser combatida a obesidade
infantil.
A publicidade a alimentos e bebidas com
elevado teor de açúcar, gordura e sal a
menos de 500 metros das escolas e os
anúncios a estes produtos antes e depois
de programas infantis ou juvenis ficam
mais restritos.
Os projetos foram apresentados por PS,
PAN e “Os Verdes” e foram aprovados
com os votos favoráveis de PS, PCP, BE,
“Os Verdes” e PAN, e a abstenção de PSD
e CDS-PP.
Os projectos dos três partidos têm objetivos semelhantes. Em termos concretos,
a ideia é que a publicidade seja limitada
perto das escolas, mas também em todos
os programas ou atividades destinados a
menores, ou mesmo em locais como jardins. No caso da televisão e rádio, deixam
de poder existir anúncios a produtos nocivos nos 30 minutos anteriores ou posteriores sempre que as “audiências tenham
um mínimo de 20% de audiência inferior
a 12 anos”. As propostas proíbem, ainda,
a “publicidade a alimentos e bebidas de

A publicidade
a alimentos e bebidas com
elevado teor de açúcar, gordura
e sal a menos de 500 metros das
escolas, assim como os anúncios a
estes produtos antes e depois de
programas infantis ou juvenis,
podem ter os dias contados.

É inquestionável o compromisso social no combate a hábitos que apontam Portugal como um dos países da
europa com maior número de crianças afetadas pela obesidade (33,3% das
crianças entre os 2 e os 12 anos têm
excesso de peso, das quais 16,8% são
obesas). Nutricionistas e publicitários
mantêm a rota de colisão sobre a verdadeira influencia da publicidades nos
hábitos alimentares dos mais jovens,
mas a indústria está cada vez mais
sensibilizada para a questão.
Nesta edição focamos algumas das
questões apresentadas nas propostas
do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) e
do PEV (Partido Ecologista-Os Verdes)
e destacamos o Compromisso de autorregulação subscrito por mais de 30
empresas do setor alimentar, no que
respeita à publicidade e marketing dirigidos a crianças.

1-A
 REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE A
PRODUTOS ALIMENTARES, DIRIGIDAS
A CRIANÇAS É UM INÍCIO À
ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO.
COMO É QUE O PODER POLÍTICO
PODE CONTRIBUIR PARA A
FORMAÇÃO DE UMA GERAÇÃO DE
CONSUMO SAUDÁVEL? QUE OUTRAS
MEDIDAS PODEM SER LEVADAS A
CABO?
PAN - São muitos os estudos e pareceres
que apresentam uma correlação directa
e inegável entre alimentação e saúde pública.
As estratégias de prevenção relacionadas
com a alimentação são uma forma eficaz
e pouco dispendiosa de evitar doenças
e diminuir os encargos públicos com a
saúde. De facto, alterando hábitos de alimentação, estamos a actuar no âmbito
da prevenção e a melhorar a saúde dos
portugueses, contribuindo também para
a redução da despesa pública e para a
mitigação dos impactos económicos negativos.

colas é outra componente de intervenção
importante. Outra, em que o PEV está a
trabalhar para apresentar uma iniciativa
legislativa, é tornar mais simples a leitura do rótulo dos alimentos, para garantir que a informação relevante, sobre a
composição e teor dos alimentos, é compreendida pelos consumidores…
2-O
 TECIDO EMPRESARIAL LIGADO
À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO
DE ALIMENTOS TÊM UM
PAPEL FUNDAMENTAL NESTE
COMPROMISSO. COMO PODEMOS
ANALISAR O IMPACTO DE CONSUMO
/VENDA QUE ESTA RESTRIÇÃO
PODERÁ TER NOS GRANDES GRUPOS?
PAN - O marketing deve prosseguir os
seus fins sem que, no entanto, contribua
para a exponenciar doenças altamente
prejudiciais para a nossa saúde e, em
consequência, para a nossa economia.

Fomentar novos hábitos de consumo de
alimentos funcionais é a responsabilidade de um Estado que pretende uma população saudável.

Os spots e filmes publicitários apelam
ao consumo de alimentos pobres em
nutrientes, mas ricos em ingredientes
nocivos para a saúde - gordura saturada, gordura trans, açúcares adicionados,
sal, entre outros - todos eles associados
ao desenvolvimento de doenças crónicas
não transmissíveis.

Se tivermos uma alimentação mais correcta, com o consumo de alimentos
frescos, sem conservantes ou aditivos
químicos e de produção biológica, maioritariamente de base vegetal, vamos ter
menos doentes, menos medicamentos e
menos despesa, logo, vamos ter um Serviço Nacional de Saúde (SNS) mais sustentável.

Não devemos nem podemos estimular o
consumo de produtos que são comprovadamente negativos para a saúde dos
portugueses, em especial das crianças e
dos jovens cidadãos que ainda agora estão a iniciar as suas vidas e a definir comportamentos, nomeadamente quando as
decisões são toldadas por empresas cujos
interesses são puramente económicos.

PEV - A regulação da publicidade é já um
contributo que o poder político pode dar.
A oferta de alimentos que é feita nas es-

PEV - Os grandes grupos são os que têm
mais facilidade em adaptar a sua oferta
de produtos a exigências mais saudáveis.
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elevado teor em açúcar, gordura ou
sódio na internet em sítios ou páginas
com conteúdos destinados ao público
infantil e juvenil”.

PEV - Deputada Heloísa Apolónia
PAN - Deputado André Silva

EM
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3-C
 OMO É QUE SE PODE
MONITORIZAR ESTE TIPO DE
PUBLICIDADE?
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PAN – Eu diria que da mesma forma que
se monitorizam tantas outras formas
proibidas ou reguladas de publicidade
como, por exemplo, a advertência obrigatória aos perigos do consumo de álcool
em excesso, no final dos anúncios publicitários que apresentam estas bebidas.
Cremos que devido à sua importância
este tema deve ser debatido com maior
enfoque na esfera pública, mediática e
política.
PEV – O PJL do PEV atribui a fiscalização à
Direção Geral de Saúde.
4-O
 PROJETO DE LEI DO PAN
DIFERENCIA-SE PELA REFERÊNCIA
AOS BENEFÍCIOS MENSURÁVEIS DAS
DIETAS VEGETARIANAS NO COMBATE
ÀS DOENÇAS DE SAÚDE ATUAIS. ESSA
MENSAGEM DEVE SER TRANSMITIDA
ÀS CRIANÇAS? DE QUE FORMA?
PAN - O Projecto de Lei apresentado pelo
PAN defende que a melhor maneira de
evitar doenças no futuro das crianças
de agora é ensiná-las sobre as melhores
práticas de alimentação e dar-lhes a conhecer uma alimentação saudável e nutritiva.
Em 2007 existiam em Portugal cerca de
30.000 vegetarianos, segundo a Associação Vegetariana Portuguesa. Em 2014 a
Associação Portuguesa de Medicina Preventiva veio a divulgar que até essa data
já cerca de 200.000 portugueses seguiam
uma dieta vegetariana. O aumento do
número de pessoas a seguir este tipo
de dieta, isenta do consumo de carne e
peixe (entre outros produtos), tem vindo
a aumentar de ano para ano pelas mais
diversas razões, assim como o número
de restaurantes que oferecem refeições
exclusivamente vegetarianas.
No que diz respeito aos motivos ambientais, a verdade é que as escolhas ali-

mentares têm um impacto na natureza,
este pode ser mais ou menos negativo
conforme o tipo de alimentação que se
faz. Recentemente, a Organização das
Nações Unidas (ONU) voltou a insistir
na promoção e utilização do termo “Dieta Sustentável”, conceito que reflecte o
desenvolvimento de padrões alimentares saudáveis para os consumidores mas
também para o Ambiente. Assim, uma
Dieta Sustentável “deve ter um baixo impacto ambiental contribuindo para padrões elevados de segurança alimentar e
de saúde das gerações futuras”.
Segundo a mesma Organização, uma dieta sustentável deve proteger e respeitar
a biodiversidade e os ecossistemas, ser
culturalmente aceitável, acessível, economicamente justa, nutricionalmente
adequada, segura e saudável. Para além
de ter em conta a necessidade de produzir alimentos com reduzido consumo
de água, com baixa emissão de carbono,
promover a biodiversidade alimentar e,
em particular, os alimentos de origem
local e tradicional. Neste conceito, enquadram-se perfeitamente os padrões
alimentares do Mediterrâneo, reconhecidos pela reduzida ingestão de alimentos
de origem animal e por grandes quantidades de vegetais e, especialmente, os
padrões alimentares com participação
exclusiva ou quase exclusiva de produtos
de origem vegetal, os padrões alimentares vegetarianos.
Incontornável é o impacto que a alimentação tem na nossa saúde. No que diz
respeito às questões de saúde, a própria
Direcção Geral de Saúde, em 2015 publicou “As linhas de orientação para uma
alimentação vegetariana saudável”, no
âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável2, onde
claramente reconhece os benefícios de
uma alimentação baseada em produtos
de origem vegetal.

Segundo aquele guia, “A evidência aponta
não só para a importância do consumo
regular de produtos de origem vegetal,
como para o facto de uma alimentação
exclusivamente baseada nestes produtos
ser igualmente ou até mais protectora da
saúde humana. Por outro lado, sabemos
hoje que uma alimentação exclusivamente vegetariana, quando bem planeada,
pode preencher todas as necessidades
nutricionais de um ser humano e pode
ser adaptada a todas as fases do ciclo
de vida, incluindo a gravidez, lactação,
infância, adolescência e em idosos ou
até atletas.” Mostrando-se, por isso, adequada às várias fases do crescimento ou
a pessoas com um consumo de energia
maior ou menor.
A forma de transmitir estas mensagens
passa muito pelas escolas e pelas políticas de educação e sensibilização, pela
apresentação de alternativas alimentares, por exemplo, pela possibilidade de
inclusão de opção vegetariana em todas
as cantinas públicas, projecto de Lei que
apresentámos recentemente na Assembleia da República.
5-O
 S LOCAIS DE PROIBIÇÃO DE
PUBLICIDADE A PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS DE ELEVADO
TEOR DE AÇUCAR, GORDURA OU
SÓDIO ALARGAM-SE A ESPAÇOS
ONDE HAJA HABITUALMENTE
AGRUPAMENTOS DE CRIANÇAS, TAIS
COMO PARQUES E OUTROS. COMO É
QUE É POSSÍVEL CONTROLAR ESSAS
SITUAÇÕES?

PAN - Reforço a resposta à questão 3.
O controlo e aplicação das leis é da responsabilidade das entidades competentes. Esta monitorização passa pela regulação atenta e pela articulação entre
os vários intervenientes no processo de
produção publicitária desde a criação
dos anúncios, à escolha do seu conteúdo e locais de divulgação.

PEV – O PJL do PEV é idêntico ao que
apresentámos na anterior legislatura. É
uma matéria que já poderia estar regulada.

1FAO. Sustainable diets and biodiversity directions and solutions for policy,
research and action. Rome. 2010.
Disponível em: http://www.fao.org/
docrep/016/i3004e/i3004e.pdf. Acedido
a 10/06/2015.
2http://www.alimentacaosaudavel.dgs.
pt/activeapp/wpcontent/files_mf/14449
10720LinhasdeOrienta%C3%A7%C3%
A3oparaumaAlimenta%C3%A7%C3%
A3oVegetarianaSaud%C3%A1vel.pdf
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6 - Em 2006 foi apresentado um Projeto
de Lei que abordava esta questão.
No que é que este novo Projeto se
diferencia?

EM
FOCO

Setor alimentar reforça
autorregulação
16

Empresas do setor alimentar e das bebidas revêm e reforçam compromissos de
autorregulação no que respeita à publicidade e marketing dirigidos a crianças,
aumentando o número de empresas
subscritoras da primeira versão.
A indústria alimentar e das bebidas, através da FIPA – Federação das Indústrias
Portuguesas Agro-Alimentares e da APAN
– Associação Portuguesa de Anunciantes,
tem feito progressos significativos na expansão e reforço do processo de autorregulação da comunicação comercial.
Em 2009 foram subscritos em Portugal
os compromissos da indústria alimentar
sobre publicidade e marketing dirigidos
a crianças, replicando e abrindo às empresas nacionais o “EU Pledge” (iniciativa voluntária liderada pelas maiores empresas do setor com vista à introdução
de mudanças na publicidade dirigida a
crianças).
Originalmente a empresas subscritoras do “EU Pledge”, comprometeram-se
com a abstenção de publicitar géneros
alimentícios a crianças menores de 12
anos (audiências médias com um mínimo de 50% de crianças menores de 12
anos) através da televisão, publicações e
internet, excetuando-se os produtos que
preenchessem critérios nutricionais que
tivessem por base evidências cientificas
aceites e/ou recomendações nutricionais, nacionais ou internacionais, aplicáveis. Este compromisso foi integralmente transposto para a realidade nacional,
tendo Portugal sido o primeiro país, e
ainda hoje um dos poucos, a fazê-lo.

No que respeita aos critérios nutricionais, definidos individualmente numa
primeira fase, foi entretanto integrado
nos compromissos nacionais o “EU Pledge Nutrition Criteria White Paper”.
Assim, de forma a alinhar os compromissos nacionais com esta realidade, as empresas subscritoras comprometem-se a:
• abster-se de publicitar géneros alimentícios a crianças menores de 12 anos,
em televisão, publicações impressas,
websites próprios e websites de terceiros, quando as audiência médias
incluírem um mínimo de 35% de crianças menores de 12 anos. Excetuam-se
os produtos que preencham os critérios nutricionais que constam do “EUPledge Nutrition Criteria White Paper”,
documento que acompanhará estes
compromissos.
• abster-se de efetuar comunicação comercial relacionada com produtos alimentares em escolas do primeiro ciclo,
exceto quando especificamente solicitada ou acordada com a escola e se
destinar a fins educativos.
• acompanhar a evolução do “EU Pledge” e ir procedendo à atualização do
compromissos nacional, em particular
no que respeita aos suportes de comunicação.
A monitorização continuará a ser levada
a cabo por uma entidade independente
e os seus resultados divulgados publicamente com periodicidade anual.

Lista de empresas subscritoras
(em atualização):

Cecílio, SA
Cerealis – Produtos Alimentares, SA
Coca-Cola Services, NV
Credin Portugal – Produtos
Alimentares, SA
Dan Cake Portugal, SA
Danone Portugal, SA
EAA – Refrigerantes e Sumos, SA
Ernesto Morgado, SA
Ferrero Ibérica, SA
Frina, SA
Gelpeixe – Alimentos Congelados, SA
Lactogal
Luís Silvério & Filhos, SA
Mars Portugal, Inc.
McDonald´s Portugal
Mineraqua, Lda
Mondelez Portugal, Lda
Nestlé Portugal, SA
Nobre Alimentação, Lda
Novarroz – Produtos Alimentares, SA
Orivárzea, SA
Panpor – Produtos Alimentares, SA
PepsiCo, Lda
Pescanova Portugal, Lda
Raporal, SA
Schweppes Suntory Portugal
Sociedade Central de Cervejas, SA
Sovena Group, SGPS, SA
Sumol + Compal, SA
Unicer – Bebidas, SA
Unilever Jerónimo Martins, Lda
Valente Marques, SA
Bonduelle Portugal, Agroindústria, SA
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ANTIGA MÁQUINA ELÉCTRICA
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Orçamento
de Estado 2016:
Principais medidas aprovadas na
generalidade
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PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV fizeram passar o Orçamento
de Estado (OE), tendo o PSD e o CDS-PP votado contra. O
único deputado do PAN, André Silva, apesar do Orçamento de
Estado (OE) conter seis propostas apresentados por si, optou
pela abstenção.
IRS
A sobretaxa sobre o Imposto sobre o
Rendimento de pessoas Singulares (IRS)
foi eliminada na totalidade para os contribuintes com rendimento coletável até
7.070 euros, mas mantém-se de forma
progressiva para os outros escalões.
O governo vai eliminar o quociente familiar em sede de IRS e vai aumentar
as deduções fixas por filho e por ascendente a cargo, já previstas no código do
imposto.
O Executivo também alterou as deduções fixas, aumentando os valores que
vigoraram em 2015. É atribuido agora
uma dedução fixa de 600 euros por cada
dependente e de 525 euros por cada ascendente que viva juntamente com o
agregado familiar e cujos rendimentos não excedam a pensão mínima
do regime geral.
Outra alteração diz respeito
à possibilidade de deduzir

parte do IVA das despesas veterinárias
em sede de IRS.Uma proposta do PAN
que acabou ser acolhida. Isto significa
que, tal como já previsto para as despesas com alojamento, restauração,
reparação automóvel e cabeleireiros,
os consumidores que tenham despesas
com cuidados veterinários e que peçam
fatura com o número de identificação
fiscal podem, em 2016, deduzir 15% do
IVA suportado com estas despesas até
um limite total de 250 euros.

IVA
Os vinhos, refrigerantes e água com
gás mantêm-se com IVA a 23%, mas a
restauração regressa à taxa dos 13%. O
IVA nas “refeições prontas a consumir,
nos regimes pronto a comer e levar ou
com entrega ao domicílio” também descem para 13%, tal como a “prestação de
serviços de alimentação e bebidas, com
exclusão das bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico
ou outras substâncias”.
As bebidas vegetais de arroz, aveia e
amêndoa, normalmente usadas como
alternativa ao leite, vão pagar IVA à taxa
reduzida de 6%. Até agora, este tipo de

No entanto, será criada uma prestação
extraordinária de apoio a desempregados que já não recebam subsídio social
de desemprego, por um período de 180
dias, através da concessão mensal de
um valor igual a 80% do montante do
último subsídio social de desemprego
pago. Uma proposta do PCP que também foi acolhida.

O PS fez aprovar ainda uma proposta de alteração que clarifica que nos menus de restaurante os bens são tributados a 23% ou
a 13% de IVA conforme sejam refrigerantes
ou refeição respetivamente ou, no caso de
não se fazer a divisão de tributação, ambos
devem ser tributados à taxa máxima.

IMI
Os prédios urbanos comerciais e de serviços vão sofrer um aumento de 2,25%
no valor de IMI em 2017. Em relação aos
prédios urbanos comerciais, industriais
ou para serviços. A ideia é simples, o
governo pretende fazer uma correção
monetária extraordinária do valor patrimonial tributário, em que serão “atualizados extraordinariamente, a 31 de
dezembro de 2016, com base no fator
1,0225” sobre o IMI, o que corresponde a
um aumento de 2,25%.

Por proposta do PAN, foram ainda aprovadas reduções do IVA para 6% nas bebidas compostas de cereais, amêndoa,
caju e avelã sem teor alcoólico e também produtos como seitan, tofu, tempeh e soja texturizada.

Prestações sociais
Vão ser reforçados os rendimentos das
famílias mais carenciadas com 135 milhões de euros, através do reforço dos
apoios sociais e da reposição dos mínimos sociais nas prestações familiares.
A majoração do abono de família em 0,5
pontos percentuais para crianças e jovens no segundo e no terceiro escalões e
de 3% nas pessoas com deficiência, o aumento do limiar de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI)
para 5.059 euros e o acesso automático
à tarifa social de energia são medidas introduzidas por proposta do BE, tal como
a revisão automática do Rendimentos
Social de Inserção (RSI).

Devido a propostas aprovadas durante a
especialidade, a taxa máxima do IMI foi
reduzida de 0,5% para 0,45% (proposta
do PCP), a isenção mantém-se nas famílias de baixos rendimentos, mesmo
quando o agregado familiar apresente
dívidas ao Estado (proposta do PEV) e é
criada uma cláusula de salvaguarda para
pessoas com mais de 65 anos (do BE).
Além disso, também por proposta do BE,
os municípios vão poder fixar uma redução (num valor absoluto) da taxa de IMI,
atendendo ao número de dependentes
que compõem o agregado familiar. Assim, os agregados com um filho têm
uma dedução fixa de 20 euros, com dois
filhos de 40 euros e com três ou mais
filhos de 70 euros.

Os fundos de investimento imobiliário deixam de estar isentos em sede de
Imposto Municipal sobre Transmissões
Onerosas (IMT).

Educação
Os manuais escolares do primeiro ano
do primeiro ciclo do ensino básico serão
grátis para todas as crianças e as propinas para o Ensino Superior serão congeladas, a partir do próximo ano letivo.
Uma proposta do PCP.

Taxa audiovisual
As famílias com menos rendimentos vão
pagar menos pela contribuição para o
audiovisual (CAV) em 2016, passando a
pagar um euro por mês, e as restantes
famílias passarão a pagar mais 20 cêntimos, para os 2,85 euros mensais. Uma
proposta do Bloco de Esquerda.

Outras medidas
Do lado das empresas, vamos assistir
a uma manutenção da taxa do IRC em
2016 e que se vai manter nos 21%. Isto
significa que, este imposto ao contrário
dos anos anteriores vai interromper a
sua trajetória crescente.
Já do lado da administração pública, o
governo vai reverter faseadamente os
cortes de 20% que têm sido aplicados,
desde 2011, aos funcionários públicos
que recebessem mais de 1500 euros.
Além disso, vamos assistir à eliminação
da obrigatoriedade do regime de pagamento do subsídio de Natal em duodécimos no setor público.

19
infoancipa mar

bebidas estava sujeita à taxa máxima de
IVA de 23%, enquanto o leite pagava a
taxa mínima do imposto sobre o consumo (6%). Entram também na lista de
bens e serviços sujeitos à taxa reduzida
do IVA as algas vivas, frescas ou secas,
as prestações de serviços normalmente
utilizados nas atividades de produção
aquícola, entre outros.

FISCA
LIDADE
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ANCIPA contesta
taxa de IVA para produtos afins
do pão e padaria fina
Em documento enviado à Comissão de Orçamento Finanças e Modernização Administrativa, a ANCIPA contesta uma das medidas propostas em Orçamento de Estado
que prevê o aumento em 17% de produtos
afins do pão e padaria fina.
Como representante nacional da indústria de pastelaria e confeitaria, contando
centenas de empresas como associadas,
a ANCIPA prevê que a medida, a ser aprovada, penalizaria fortemente a indústria
em causa, uma vez que diversos produtos
que desde sempre, inclusive no tempo em
que ainda vigorava o imposto de transações, foram abrangidos pela taxa reduzida
(atualmente 6%), passariam para a taxa geral de 23%.

Os diversos tipos de pão admissíveis encontram-se hoje em dia previstos nas alíneas do artº 3º da Portaria nº 52/2015, de
26 de fevereiro.
O que significa (a ser aprovada a proposta),
que os produtos afins do pão ou de padaria fina, embora no fabrico destes produtos possam ser utilizados os ingredientes
admissíveis para o pão especial, seriam
discriminados relativamente a estes, sem
qualquer justificação.
Em termos práticos e para exemplificar,
um pão de leite e um croissant, fabricados
exatamente com os mesmos ingredientes
e aditivos, um seria taxado a 6%, o outro
a 23%.

Desde que o pão especial e os afins do pão
cumpram as regras de fabrico imperativamente fixadas no diploma legal em causa
é inquestionável deverem ter o mesmo
tratamento fiscal.
Num momento em que a taxa de prestação de serviços da restauração é fortemente desagravada, sendo abrangidos todos
os produtos de pastelaria, é contraditório
onerar com uma subida de taxa de 17% (!)
bens alimentares que sempre foram taxados pelo mínimo.
Em conclusão a verba 1.1.5 da Lista I anexa ao CIVA deverá prever “pão, pão especial e afins do pão”.

Segurança Social Direta
Entidades empregadoras com novos
serviços
A nova plataforma da Segurança Social
Direta já está em funcionamento, com
novas funcionalidades para as empresas, tais como:
– Entregar a Declaração Mensal de Remunerações, que passa a ser feita por
um canal único na Segurança Social Direta, através da mesma autentificação.

–
Solicitar ou aceitar a relação de representação, onde é dado acesso aos
representantes, a diferentes níveis de
informação.
– Consultar os trabalhadores ao serviço
das entidades empregadoras e registados na Segurança Social: esta consulta
permitirá a verificação das situações
de não comunicação de admissão e
cessação de actividade dos trabalhadores, entre outros.
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Resumo anual 2016
Obrigações Pessoas Colectivas
ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN
17

IVA

Envio da declaração mensal e anexos

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

IRS/ IRC/ Segurança
Social

Declaração de rendimentos pagos e de retenções, contribuições sociais e de saúde e quotizações
(trabalho dependente) referentes ao mês anterior

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

IVA

Envio da declaração trimestral e anexos

Mapa de Férias

Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias de 2016

IES/ Declaração
Anual

Envio da IES/Declaração Anual referente a 2015 e anexos aplicáveis

15

Dossier Fiscal

Constituição / entrega do processo de documentação fiscal, referente a 2015

15

Preços de Transferência

Organização da documentação relativa à política de preços de transferência, referente a 2015

15

IRS/ IRC/ Selo

Pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto do Selo

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Segurança Social

Pagamento de contribuições

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

IVA

Envio de declaração recapitulativa mensal

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

IVA

Envio de declaração recapitulativa trimestral

IRS/IRC

Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e deduções efetuadas, referentes a 2015

IVA

Envio da declaração trimestral referente a prestações de serviços de telecomunicações, radiodifusão ou televisão e serviços prestados por via eletrónica a não sujeitos passivos estabelecidos
noutro Estado Único)

IVA

Comunicação dos elementos das faturas

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

IRS/ IRC

Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

31

IRC/ IVA

Comunicação de inventários

31

IRS/ IRC

Declaração de rendimentos pagos e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e
quotizações, referentes a 2015 (exceto trabalho dependente) – Modelo 10

31

IRC

Pagamento especial por conta

IMI

Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis

IRC

Envio da declaração modelo 22 relativa a 2015, pagamento do IRC, da Derrama e da Derrama
Estadual

Planos de ações

Comunicação da criação ou aplicação (de valores mobiliários) de planos de opção/subscrição/
atribuição/outros, em benefício de colaboradores e/ou Membros de Órgãos Estatutários, com
referência a 2015

IRC

Pagamento adicional por conta

31

Emissão de valores
mobiliários

Comunicação pelas entidades emitentes de valores mobiliários, com referência a 2015

31

IRC

Pagamento por conta

31

IRS/IRC

Comunicação de rendimentos isentos, dispensados de retenção ou com redução de taxa, pagos
em 2015

31

Planeamento Fiscal

Comunicação, por promotores, de esquemas e atuações de planeamento fiscal propostos /
acompanhados

Planeamento Fiscal

Comunicação, por utilizadores, de esquemas e atuações de planeamento fiscal adotados

IUC

Pagamento do Imposto Único de Circulação

IVA

Comunicação dos elementos dos documentos de transporte

Segurança Social

Comunicação da admissão de novos trabalhadores

15

20

20

20

20
20

20

20

31
30

20

20

30

31

15
30

31
30
30

15

30

15

20 dias subsequentes ao termo do mês a que respeitam
Até ao fim do mês seguinte em que forem adotados
Até ao último dia do mês da matrícula
Comunicação prévia ou até 5º dia útil seguinte, consoante a via de comunicação
utilizada
Nas 24 h anteriores ao início de produção de efeitos do contrato de trabalho
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Regras a cumprir na isenção do
horário de trabalho
22

Quem pode ter isenção de horário de
trabalho?

Como funciona a isenção de horário de
trabalho

Segundo o artigo 218.º, podem ficar
isentos de cumprir o horário de trabalho
os funcionários que exerçam um cargo
de administração ou direcção ou os que
exerçam funções de confiança, fiscalização ou apoio a titular desses cargos; os
que executam trabalhos preparatórios
ou complementares que só possam ser
efetuados fora dos limites do horário
de trabalho; ou os que estejam em regime de teletrabalho ou noutros casos
de exercício regular de atividade fora da
empresa, sem controlo imediato por superior hierárquico. Mas há outras situações em que pode ser admitida a isenção
de horário de trabalho, desde que esteja
regulamentada por um acordo colectivo
de trabalho, refere a lei.

O artigo 219.º do Código do Trabalho
define as modalidades de isenção de horário que podem ser definidas entre o
funcionário e o empregador.

Para que um funcionário fique abrangido por este regime tem que ser realizado
um acordo por escrito com a empresa
que deve ser enviado à Inspeção-Geral
do Trabalho.

A isenção de horário de trabalho implica a não sujeição aos limites máximos
do período normal de trabalho; a possibilidade de determinado aumento do
período normal de trabalho, por dia ou
por semana, que não pode ser superior,
por regra, a duas horas por dia e dez por
semana; e o cumprimento do período
normal de trabalho acordado.
Este regime não afeta o direito aos dias
de descanso semanal obrigatório, aos
feriados obrigatórios e aos dias e meios-dias de descanso complementar, por
exemplo.

Um trabalhador com isenção de horário
de trabalho tem direito a retribuição específica, estabelecida por instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho,
prevê o artigo 265.º do Código de Trabalho.
Não falta deste acordo coletivo o funcionário tem direito à retribuição:
– de uma hora de trabalho suplementar
por dia;
– de duas horas de trabalho suplementar
por semana, quando se trate de regime
de isenção de horário com observância/cumprimento do período normal
de trabalho.
Um trabalhador que exerça cargo de administração ou de direção pode renunciar a esta retribuição extra.

Remuneração por isenção de horário
de trabalho

Redução da TSU
O Governo irá manter a redução de
0,75% da Taxa Social Única (TSU) para as
empresas com trabalhadores a receber
o salário mínimo, à semelhança do que
acontece desde novembro de 2014.
Assim, a redução de 23,75% para 23%
da TSU no caso do salário de 530€ vai
traduzir-se em cerca de 04€ de desconto
na mesma contribuição.

A medida tem aplicação desde fevereiro
e será avaliada trimestralmente. A redução da taxa contributiva da responsabilidade das entidades empregadoras serve
para compensar a subida do salário mínimo de 505€ para 530€, que entrou em
vigor a 1 de janeiro.

ANCIPA e o Poder Político

A audiência de 16 de fevereiro, entre o
Secretário de Estado Adjunto e do Comércio,
Paulo Ferreira, e a Direcção da ANCIPA,
teve como ponto forte as relações entre
a Produção e a Distribuição, uma vez que
a Associação considera fundamental o
alargamento dos prazos de pagamento a
trinta dias por parte da grande distribuição a todos os fornecimentos de produtos alimentares, independentemente da
dimensão do operador, a qual passa por
nova alteração do Dec-Lei nº 118/2010.
Relativamente à atuação da ASAE, a
Associação manifestou o descontentamento pelo numero reduzido de fiscalizações em áreas que consideramos de vital interesse para os nossos associados,
nomeadamente a questão da facturação
indevida por parte da grande distribuição, vidragem no pescado e implementação do Regulamento (UE)1169/2011.
A ANCIPA afirmou ainda a sua preocupação relativamente à demora na abertura
das candidaturas aos Quadros Comunitários de Apoio Portugal 2020 e Mar 2020.
A alteração proposta ao Regulamento
(UE) 2015/2265 do Conselho, de 7 de dezembro de 2015, relativo à abertura e ao
modo de gestão de contingentes pautais
autónomos da União para certos produtos da pesca para o período de 2016
a 2018, encontra-se em discussão na
Comissão Europeia, sendo que a Associação reiterou ao Secretário de Estado
Adjunto e do Comércio a importância da
intervenção do Estado Português nesta
matéria.

ANCIPA reúne com
Secretário de Estado
da Agricultura e
Alimentação
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Relações entre a
Produção/Distribuição
em foco na audiência
com a Secretaria de
Estado do Comércio

A Direcção da ANCIPA, representada por
Manuel Tarré, reuniu com o Secretário
de Estado da Agricultura e Alimentação,
Luís Vieira, tendo apresentado as prioridades imediatas para o setor.
As Relações entre a Produção e a Distribuição, os Apoios ao Quadro Comunitário Portugal 2020 e Mar 2020 e os
Contingentes de importação de pescado
foram alguns dos assuntos abordados
no encontro. Aquela Secretaria de Estado revelou inteira disponibilidade para
trabalhar em parceria com os empresários e Associações representativas do
comércio e indústria agro-alimentar.

Programa Operacional
Mar2020
A primeira reunião da Comissão de
Acompanhamento do Programa Operacional Mar 2020 decorreu no passado
mês de fevereiro, em Lisboa.
A ALIF, que representa a indústria de
transformação dos produtos da pesca
e aquicultura é Membro efectivo desta
Comissão, composta ainda por Membros observadores, tais como a ACOPE,
a AIB e a ANICP.
A aprovação do regulamento interno,
bem como a apresentação das propostas específicas dos critérios de selecção
para as diferentes medidas a operacionalizar constituíram a ordem de trabalhos desta Comissão que, brevemente,
irá divulgar mais informações sobre este
Programa de Apoio.

ANCIPA auscultada
na Comissão de
Agricultura e Mar
Os prazos de pagamento a trinta dias
nos contratos de fornecimento de bens
alimentares (Decreto-Lei nº 118/2010,
de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº
2/2013, de 9/10) mereceu particular destaque na Comissão de Agricultura e Mar,
durante uma audição em que a ANCIPA
fundamentou a sua posição, no sentido
de uma revisão legislativa por parte do
Parlamento.
Assim, a alteração ao articulado do Decreto-Lei nº 118/2010 deve prever que em
todas as transacções comerciais de produtos alimentares a realizar em Portugal
seja vinculativo o prazo de pagamento
a 30 dias da data de entrega do produto, sem a possibilidade de excepções
ou acordos que o desvirtuem, embora
naturalmente às partes seja facultada a
negociação de prazos inferiores.
O âmbito de aplicação, para além das
cadeias de supermercados, deve incluir também todo o circuito comercial
(nomeadamente hotelaria, grossistas,
cash&carries, etc).

AMBIENTE
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Sociedade Ponto Verde
lança acelerador
de empresas
na área do ambiente
A apresentação do projeto Ponto Verde
Open Innovation reuniu uma centena de
pessoas que ficou a conhecer o projeto
que se materializa num acelerador de
empresas.
Segundo Luís Veiga Martins, Diretor Geral da Sociedade Ponto Verde (SPV), «O
Ponto Verde Open Innovation reúne,
numa mesma plataforma, investigadores, investidores, associações setoriais,
empresas, universidades, entre outros,
em prol do crescimento verde, potenciando soluções inovadoras e de valor
económico. O setor dos resíduos é uma
área muito versátil, de elevado potencial,
com provas dadas e onde é possível continuar a inovar».

Ponto Verde Open Innovation será operacionalizado com o apoio de um conjunto de parceiros estratégicos das mais
diversas áreas (Empresas, Academia,
Economia, Banca, Ambiente, Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia), que
poderão proporcionar diversos tipos de
apoio, nomeadamente mentoring, incubação de empresas e financiamento.
Neste caso, as verbas serão alocadas
em função da qualidade e dimensão dos
projetos, quer por via de financiamento
direto da SPV, naquilo que é o âmbito da
sua atividade, quer por via do financiamento de outros parceiros.

Ministério do Ambiente
quer criar cadastro
ambiental
As empresas e entidades sinalizadas em
infrações ambientais que afetem o solo,
a água ou a atmosfera passarão a constar de um cadastro nacional, “de modo a
tornar as atividades inspectivas mais objetivas”. O anúncio foi feito pelo ministro
do Ambiente, João Matos Fernandes, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2016, na comissão
parlamentar de Ambiente.
Este registo será possível com o novo
portal que a Inspeção- Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGA-

MAOT) está a preparar e que passará a
registar, por empresa ou entidade, todos
os processos de contraordenação que
vierem a ser abertos, assim como digitalizar os registos que existem atualmente
apenas em papel. O referido portal também estará aberto a queixas e denúncias
relacionadas com poluição ou outras infrações e crimes ambientais.

Resíduos alimentares são
prioridade

Este pacote consiste num Plano de
Ação da UE para a Economia Circular
que estabelece um programa concreto
e ambicioso de ação, com medidas que
abrangem todo o ciclo: da produção e do
consumo à gestão de resíduos e ao mercado de matérias-primas secundárias.
As ações propostas deverão contribuir
para “fechar o ciclo” dos ciclos de vida
dos produtos através de uma maior reciclagem e reutilização, e trazer benefícios
tanto para o meio ambiente como para
a economia.
As propostas legislativas relativas aos
resíduos definem metas claras para a
redução de resíduos e estabelecem
um caminho ambicioso e credível
de longo prazo para a gestão de
resíduos e reciclagem. Entre as
principais medidas propostas
pela Comissão Europeia, salientam-se as seguintes:
• Financiamento de mais de
650 milhões de euros no
âmbito do programa Horizonte 2020 e de 5,5 mil milhões de euros no âmbito
dos fundos estruturais;
• Ações destinadas a reduzir
os resíduos alimentares,
incluindo uma metodologia
comum de medição, uma
melhor indicação da data e
instrumentos para cumprir o
objetivo mundial de desenvolvimento sustentável de reduzir para
metade os resíduos alimentares até
2030;

• Elaboração de normas de qualidade
aplicáveis às matérias-primas secundárias para aumentar a confiança dos
operadores no mercado único;
• Medidas do plano de trabalho em matéria de conceção ecológica para 20152017 que promovem a reparabilidade,
a durabilidade e a reciclabilidade dos
produtos, para além da eficiência energética;
• Revisão do regulamento dos adubos, a
fim de facilitar o reconhecimento, no
mercado único, dos adubos orgânicos
e baseados em resíduos e reforçar o papel dos bionutrientes;
• Estratégia para o plástico na economia
circular, abrangendo questões de reciclagem e biodegradabilidade, a presença de substâncias perigosas contidas

nos plásticos e o objetivo de desenvolvimento sustentável de reduzir substancialmente o lixo marinho;
• Ações sobre a reutilização da água, incluindo uma proposta legislativa sobre
requisitos mínimos para a reutilização
das águas residuais.
Mais informações: http://ec.europa.eu/
environment/circular-economy/index_
en.htm
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A Comissão Europeia adotou um novo
Pacote sobre Economia Circular, que inclui a revisão das propostas legislativas
em matéria de resíduos para estimular a
transição da Europa para uma economia
circular e que irá impulsionar a competitividade global, promover o crescimento económico sustentável e gerar novos
empregos.

Legislaç ão
Nacional
& Comunitária
26

Legislação Comunitária
Regulamento (UE) 2016/324 da Comissão, de 7 de março
de 2016, que altera e retifica o anexo II do Regulamento
(CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no

Legislação Nacional
Decreto-Lei n.º 254-A/2015 - Diário da República n.º
255/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-12-31

que diz respeito à utilização de determinados aditivos alimentares
autorizados em todas as categorias de géneros alimentícios.

Ato da Série I
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2016

Regulamento (UE) 2016/263 da Comissão, de 25 de fevereiro
de 2016, que altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do

Decreto Regulamentar n.º 19/2015- Diário da República n.º
254/2015

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao título da
categoria de géneros alimentícios 12.3 Vinagres.

Regulamento de Execução (UE) 2016/124 da Comissão, de
29 de janeiro de 2016, que aprova o PHMB (1600; 1.8) como
substância ativa existente para utilização em produtos biocidas do
tipo 4

Regulamento de Execução (UE) 2016/125 da Comissão, de
29 de janeiro de 2016, que aprova o PHMB (1600; 1.8) como
substância ativa existente para utilização em produtos biocidas dos
tipos 2, 3 e 11

Regulamento (UE) 2016/54, da Comissão, de 19 de janeiro
de 2016 que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 1334/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à inclusão
de gama-glutamil-valil-glicina na lista da União de substâncias
aromatizantes;

Regulamento (UE) 2016/55, da Comissão, de 19 de janeiro
de 2016 que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 1334/2008
do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a
determinadas substâncias aromatizantes.

Regulamento (UE) 2016/56, da Comissão, de 19 de janeiro
de 2016 que altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à utilização
de extratos de alecrim (E 392) em matérias gordas para barrar.

Regulamento (UE) 2016/371 da Comissão, de 15 de março de
2016, que recusa autorizar determinadas alegações de saúde sobre
os alimentos que não referem a redução de um risco de doença ou
o desenvolvimento e a saúde das crianças

Regulamento (UE) 2016/372 da Comissão, de 15 de março
de 2016, que recusa autorizar uma alegação de saúde sobre os
alimentos que refere a redução de um risco de doença

Série I de 2015-12-30:
Estabelece os v máximos das perdas por imparidade e outras
correções de valor para risco específico de crédito dedutíveis para
efeitos do apuramento do lucro tributável em imposto sobre o
rendimento das pessoas coletivas e as regras a observar na sua
determinação, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 28.º-A e no
n.º 1 do artigo 28.º-C do Código do IRC, a aplicar nos períodos de
tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2015.

Av.ª da Liberdade, 180/A – 7º
Edifício Tivoli Fórum | 1250-146 Lisboa
Tel.: 213 502 770 | Fax: 213 502 775
Serviços de comercialização de energia

BENEFÍCIOS
- 7% nas avenças definidas
- 10% nos valores extra a faturar
Av.ª General Eduardo Galhardo, Edifício Nucase, 115
2775-564 Carcavelos | Tel: 21 458 5700 | Fax: 21 458 5799
Contabilidade | Gestão administrativa de recursos humanos,
Consultoria de gestão - Consultoria fiscal

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Plano Consultores
Rua Professor Prado Coelho, 25B | 1600-651 Lisboa
Tel: +351 210 961 772 | Fax: +351 210 961 772
Email: geral@plano.pt
Estudos e projectos de licenciamento de estabelecimentos
alimentares; Desenvolvimento de produtos com estudos de vida
útil; outros.

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Rua Sociedade Farmacêutica, 3
1169-074 LISBOA (Sede)
Tel.: 21 311 24 00 | Fax.: 21 311 24 24
cecoa@cecoa.pt

BENEFÍCIOS
Condições Especiais para Associados
Rua da Junqueira | Centro de Congressos de Lisboa, Piso 1,
Sala 4 | 1300-307 Lisboa | Tel.: 213 629 553 | Fax: 213 621
091 | Email: consulai@consulai.com
Estudos, Projectos e Elaboração de candidaturas a apoios
comunitários; Desenvolvimento de novos produtos. Estratégias
de Marketing e Internacionalização; Ambiente, Qualidade e
Segurança Alimentar

Desconto de 50% sobre os preços da tabela
em práctica na clínica
Av. Guerra Junqueira Nº 21 - 4º Esq | 1000-166 Lisboa | Telefone:
218 499 966 | Fax: 218 499 966
Estomatologia | Prótese Dentária (fixa e removível) | Odontopediatria e Ortodontia (aparelhos para correcção das desarmonias
dentárias em adultos e crianças) | Clínica Geral

BENEFÍCIOS
20% de desconto nas licenças de software
Art’s Business Center
Av. D. João II Lote 1.18.01 Piso 1 | 1990-085 Lisboa
Telefone: 21 120 24 00 | Fax: 21 120 24 90 | Email: info@
sage.pt
Consultoria em informática de gestão

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
R Andrade Corvo 6, Lisboa | 1050-009 LISBOA
Tel.: 215 002 000
Voz Móvel ; Banda Larga TMN; Voz Fixa; Telepac ADSL; Office
Box; MEO

Formação, Workshops; Seminários

BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

Strapex Embalagem, Lda.
Estrada da Outurela, 121 | 2794-051 Carnaxide
Telf. +351 21 416 47 82 | Fax: +351 21 418 32 92
E-mail: sales@strapex.pt | www.strapex.pt
Soluções para o acondicionamento e segurança no transporte das
mercadorias dos vários segmentos de mercado, tais como, produção,
comércio e logística (envolvimento, cintagem, colagem, etc.)

HOTEIS REAL
Rua Tomás Ribeiro, 115 | 1050-228 Lisboa
tel.: [+351] 213 199 500 | fax: [+351] 213 199 50 | realpalacio@hoteisreal.com

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
Avenida Dr. António;
Edifício de Serviços da Exponor, 2ºandar
4450-617 Leça da Palmeira
Tel: +351 229 993 600 | Fax: +351 229 993 601

Certificação; Educação e formação; Auditoria e inspecção;

Alojamento; aluguer de salas

Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 2650 | 4470-605 Moreira
da Maia
Tel: 220 930 978 | Fax: 220 930 978 | Email: admin@
vigiesolutions.com
Equipamentos de monitorização de frio e quente; Apoio na
manutenção curativa dos sistemas, com suporte à calibração
com equipamentos de substituição.

Protocolos

Apenas os Associados com
a quotização regularizada
poderão usufruir dos benefícios
apresentados.

Desconto de 10% em serviços laboratoriais
Complexo ISQ/ Edifício F2 | Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33; Taguspark
| 2780-994 Porto Salvo
TEL.: 21 422 90 16 | FAX: 21 422 90 57
Ensaios sobre embalagens e materiais de embalagem e produtos de
grande consumo; Assistência técnica, estudos e pareceres (verificação da conformidade com requisitos legais, adequabilidade produto/
embalagem, optimização de especificações)

BENEFÍCIOS

Desconto de 10% sobre os preços da tabela em
práctica para os Associados da ANCIPA;
Implementação dos serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho concretizando as condições apresentadas em
proposta comercial (a verificar junto da ANCIPA).
Rua Castilho, 13-D - 8º Piso | 1250-066 Lisboa Tel.: 213 170
418 Fax: 213 170 489
Segurança e Saúde no Trabalho

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Urbanização Ribas Parque, nº21 R/C, 3830-237 Ílhavo
Telefone: +351 234188027 / +351 234024457
Fax: +351 234188400 | Vendas: +351 914399201
Email: sales@sysdevmobile.com

NOVO

Soluções de Mobilidade para Pré-venda e Auto Venda,
desenvolvidas para terminais móveis (ex. Tablet e PDA): MSS –
Mobile Sales System.
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BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado

