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aros associados, dirigentes,
parceiros e amigos da ANCIPA,

É com enorme agrado que vos saúdo pela primeira vez
enquanto Coordenadora Geral da ANCIPA, e aproveito para agradecer
também, o privilégio que me foi concedido para coordenar esta associação.
A ANCIPA tem um passado carregado de história, fundada em 1975 teve a sua génese no antigo
Grémio Nacional dos Industriais de Confeitaria criado nos finais dos anos trinta. Reconhecida pelos seus
pares, hoje é tida como uma associação de referência nos vários sectores que representa, cuja missão se foca
no dia-a-dia do seu associado, acrescentado e criando valor ao seu negócio, guiando-se pelos seus valores mais
profundos como o rigor, a excelência e a honestidade.
Por acreditar nos benefícios do associativismo, enquanto instrumento de cooperação para uma ação concertada
e informada, como forma de obter a melhor solução que suprime às necessidades dos associados, a baixo custo e
risco reduzido, gostaria de partilhar consigo o meu desafio atual… Um desafio, que leva a desafiar-vos também! É
minha intenção estreitar laços com os associados ANCIPA, através da alavancagem de iniciativas e dinâmicas que
criem um ecossistema favorável para o estabelecimento de contacto de proximidade, um ambiente onde seja permitido
conhecer para agir, agir para potenciar, e potenciar para competir… Pretendo que sinta orgulhosamente que esta é a
“NOSSA” associação, a associação onde se revê, a associação a que pertence e sobretudo a associação de que faz
parte! E, este será o maior desafio! O meu … e o Vosso!
Consciente que estou dos constrangimentos socioeconómicos que o país têm vindo a enfrentar, e do impacte
que tem gerado nos nossos sectores, acrescido tantas outras variáveis que invariavelmente condicionam os negócios
(como por exemplo novas tendências de mercado, ou restrições/limitações de utilização de determinado “ingrediente
secreto”, introdução de “novos impostos”, etc.), é necessário antecipar e estar a par, acompanhando o desenvolvimento
dos novos temas das agendas, apostando na criação de know-how e no desenvolvimento de competências. Confiante
que estou na taxa de adesão ao desafio que Vos lanço, gostaria de dizer-vos que acredito que a contribuição de todos
será imprescindível para termos sectores de atividade mais competitivos e mais sustentáveis!
Sejamos irreverentes, inovadores e pioneiros!
E para terminar ….
Que comece o Desafio!
Bem-haja e até breve,

Norma Franco

Coordenadora Geral da ANCIPA
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“

‘Pato Real NutriMinuto’
saiu vencedor na
categoria Produto
Inovação

Ac
Já são conhecidos os
vencedores
dos Food & Nutrition
Awards

O

s vencedores da edição de 2016 dos Food &
Nutrition Awards foram revelados numa cerimónia
que decorreu durante a conferência ‘Do Prado ao
Prato – Informar para viver melhor’, no Centro de
Reuniões do Parque das Nações.
Na categoria Iniciativa de Mobilização o prémio
foi entregue a Pedro Graça, com os Vídeos de
Receitas ‘Nutrimento’. Para além deste, foram ainda
premiados com Menções Honrosas o ‘Super Gang
dos Frescos’ do Lidl & Cia, o ‘Come Tudo – na cantina’
do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de
Almeida e o ‘Programa Peso Saudável’ de Tatiana
Fernandes.
Na categoria Investigação e Desenvolvimento o prémio
foi para o ‘Rose4pack’, de Ana Teresa Sanches Silva, e
as Menções Honrosas para os projetos ‘Determinantes
de hábitos alimentares e adiposidade na infância’,
de Catarina Durão e ‘Desenvolvimento e otimização
de snacks saudáveis à base de iogurte’, do Instituto
Superior de Agronomia.
O prémio categoria Produto Inovação foi para Ernesto
Morgado com a gama ‘Pato Real NutriMinuto’, e as
Menções Honrosas para o projeto Cento e Quatroº,
para as ‘MASSAS MILANEZA WOK – Espirais e
Macarrão’ da Cerealis – Produtos Alimentares e para
a ‘Nutrium’, da HEALTHIUM, o qual a Coordenadora
Geral da ANCIPA, Norma Franco, reconheceu pelo seu
grau de distinção no segmento a concurso.
Na categoria Sustentabilidade Alimentar venceu o
produto Fruut da Frueat – Produtos Alimentares. O
‘Programa Leite de Vacas Felizes’ da BEL Fromageries
Portugal e o ‘Programa de Sustentabilidade na
Alimentação Escolar do Município de Torres Vedras’
receberam as Menções Honrosas.
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SeCtor
agroalimentar
cresce em média
8% desde 2000

“

O sector agroalimentar tem
revelado uma dinâmica
notável, quer numa lógica
de competitividade pura,
quer no impacte positivo na
sustentabilidade do território,
com uma taxa de crescimento
superior ao resto da economia”,
disse Luís Medeiros Vieira,
Secretário de Estado da
Agricultura e Alimentação,
por ocasião de entrega de
prémios da 7ª Edição dos Food
& Nutrition Awards (FNA), no
Centro de Reuniões da Fil
(Parque das Nações), em Lisboa.
Este setor representa atualmente
“3,7% do valor acrescentado da
economia, 13% do emprego,
12,6% das importações e
8,5% das exportações de bens
e serviços. O crescimento
médio anual das exportações
agroalimentares atingiu os 8%
desde 2000”.

“
“
Setor agroalimentar
representa 3,7% do
valor acrescentado da
economia

ctual
IPAM promove
estudo sobre
comportamento
do consumo
alimentar

Sector da refinação em alerta
após desaparecimento
do sistema de quotas

U

A

ma equipa de investigadores
do IPAM está a desenvolver um
estudo sobre o comportamento do
consumo alimentar dos portugueses,
em parceria com a OMS e a Direção
Geral de Saúde.
Podem participar no estudo todos
os que tenham mais de 18 anos,
que estejam na condição de ativo
empregado ou desempregado, sejam
financeiramente independentes do
agregado familiar de origem (pais)
e que façam compras de produtos
alimentares, salienta o IPAM.
O trabalho pretende conhecer melhor
o consumidor português no que
respeita a alguns aspetos do seu
comportamento de compra alimentar.

Comissão Europeia vai colocar em vigor um pacote de medidas para
evitar tensões com o desaparecimento das quotas de produção de açúcar,
previsto para 1 de outubro de 2017.
O sector da refinação em Portugal já trabalha a meio gás e o futuro reserva
mais dissabores, se à dificuldade de importação de ramas de cana-de-açúcar
a preços competitivos e da liberalização do mercado do açúcar na União
Europeia (UE), marcada para outubro de 2017, se juntar a concorrência do
açúcar de beterraba.
O sector labora a 50% da sua capacidade de produção, gerando 400 mil
toneladas de açúcar refinado, com o mercado português a absorver cerca de
300 mil. Mas já consumiu 500 mil toneladas. À queda do consumo, associada a
novos hábitos alimentares, soma-se o elevado custo da matéria-prima.
De acordo com informação da Comissão Europeia, o Comissário da Agricultura
pretende manter a armazenagem privada de açúcar, se vão incentivar acordos
coletivos entre produtores de beterraba sacarina e os fabricantes de açúcar
e se vai proteger o sector de importação. Assim, será criado um grupo de
especialistas para tratar do período de transição após o fim das quotas, de
modo a avaliar a nova situação.
Porém, de acordo com Bruxelas, não pode ser excluída uma possível queda
nos preços do açúcar, perante as perspetivas de uma eventual volatilidade no
rescaldo do desaparecimento das quotas.
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Projeto europeu cria embalagens
biodegradáveis para produtos lácteos

U

m projeto europeu coordenado
pelo Instituto Tecnológico
de Plástico (AIMPLAS), de
Valência, Espanha, anunciou um
desenvolvimento para o setor
lácteo através de embalagens
biodegradáveis e resistentes aos
tratamentos térmicos, em forma de
sacos, garrafas e tampas.

Programa-Quadro da União Europeia,
é coordenado pelo AIMPLAS e conta
com um financiamento de um milhão
de euros.

O AIMPLAS terminou as
investigações que possibilitaram
o desenvolvimento de novos
biopolímeros (produzidos a partir de
matérias-primas de fontes renováveis,
como o milho), a partir dos quais
se poderão fabricar novas garrafas,
sacos e tampas biodegradáveis,
num projeto em que participam duas
empresas portuguesas (Vizelpas e a
Espaçoplas).

Atualmente, as embalagens para
este tipo de produtos são fabricadas
a partir de polietileno, o qual ainda
é facilmente reciclável, no entanto,
na maioria das vezes, a sua vida útil
é terminada em aterros devido aos
problemas de odor provocados pelos
resíduos deste produto.

Estes produtos apresentam-se como
resistentes à esterilização, bem como
à pasteurização, (esterilização através
do calor, como a do leite), para
que seja possível conter produtos
lácteos como o leite fresco, batidos e
iogurtes, com probióticos (organismos
que quando administrados trazem
benefícios à saúde do hospedeiro
como facilitar a digestão ou a
absorção de nutrientes), lê-se num
comunicado do instituto, citado pela
agência noticiosa Efe.
Após a sua utilização, as embalagens
poderão ser transportadas
juntamente com os restantes resíduos
orgânicos e transformadas em
fertilizantes, através de condições de
compostagem.
O projeto denomina-se por ‘Biobottle’,
é desenvolvido dentro do Sétimo
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O desenvolvimento contou com a
participação de sete empresas e
centros tecnológicos, de cinco países
distintos.

Por este motivo, e também pela
grande quantidade de lácteos que
são consumidos na União Europeia,
torna-se cativante o desenvolvimento
destes recipientes biológicos e
compostáveis, enuncia a mesma
fonte.
O objetivo do projeto visava
alcançar que as novas embalagens
biodegradáveis fabricadas com
os biopolímeros desenvolvidos
no projeto, cumprissem com as

“

exigências mecânicas e térmicas
requeridas para a sua aplicação,
e que, superassem as análises
microbiológicas, sem afetar as
propriedades organoléticas do
produto.
Os resultados obtidos foram, garrafas
e tampas com monocamadas e sacos
com multicamadas, capazes de
resistir a temperaturas até os 95 graus
centígrados.
Foi possível modificar os materiais
comerciais existentes, de forma
a cumprir todas as expectativas,
e também que estes fossem
processáveis através dos métodos
convencionais, de maneira a obter os
distintos formatos de embalagens.
Relativamente aos preços correntes
dos materiais biodegradáveis, estes
novos materiais aumentaram em
menos de 10% no custo final do
produto embalado e colocado nas
prateleiras.

“

O desenvolvimento destes recipientes biológicos
e compostáveis é essencial pela grande
quantidade de lácteos consumidos na UE

O futuro da cadeia
alimentar aos olhos
dos especialistas

O

Laboratório Ibérico Internacional
de Nanotecnologia (INL) reuniu
na sua cimeira anual especialistas
de diferentes áreas que pensam
e criam a comida e a bebida do
futuro. A nanotecnologia atua na
aparência, textura, odores, sabores
e caraterísticas dos alimentos, bem
como nas embalagens.
O INL Summit 2016 levou a Braga
representantes da indústria,
empreendedores, organizações
de consumidores, gastrónomos
e investigadores para encontrar
soluções para os desafios crescentes
como seja o da alimentação da
crescente população mundial com
alimentos cada vez mais saudáveis,
seguros e saborosos, cumprindo,
ao mesmo tempo, os princípios da
sustentabilidade ambiental.

Durante o encontro, a secretária de
Estado da Investigação de Espanha,
Carmen Olmo, secretária de Estado
da Investigação de Espanha, deu nota
da pujança do setor agroalimentar
espanhol, que representa 11 % do
PIB do país vizinho e cujas empresas
investem fortemente na inovação.
Lars Montelius, diretor do INL,
considerou o Summit 2016
NanoDigest não uma típica
conferência científica, mais um
ponto de encontro de soluções para
repensar a alimentação.
A investigação agroalimentar já
não se destina hoje apenas a
responder a necessidades básicas
de sobrevivência, mas também
à descoberta de instrumentos de
combate a problemas de saúde como
a obesidade ou a diabetes.
A segurança e qualidade alimentar
é uma das quatro grandes áreas de
investigação desenvolvidas pelo INL
em Braga.

“
“
Sector agroalimentar espanhol
representa 11 % do PIB do país
vizinho

Lars Montelius destacou a
investigação que está a ser
desenvolvida, por exemplo, ao
nível de embalagens inteligentes.
Manter a frescura dos alimentos
dentro de invólucros que poderão
conter informação relevante para
os consumidores são hipóteses
exploradas nos laboratórios do INL,
recorrendo a manipulações de escala
nanométrica.
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Azeite já se produz em 56
países dos cinco continentes

U

ma informação realizada pela
GEA Iberia revela que já se
produz azeite em 56 países dos cinco
continentes, o que supõe mais nove
que os 47 países contabilizados no
estudo anterior.
Segundo o coordenador e diretor
deste estudo, o vice-presidente
executivo do GEA e também
investigador Juan Vilar, as razões do
aumento de países que produzem
azeite são muito diversas.
«A desintegração geopolítica de
determinadas nações, as alterações
climáticas ou a simples adaptação
e expansão do cultivo de oliveiras
a outras latitudes, são algumas»,
assegura o vice-presidente.
Entre os novos países produtores
encontra-se El Salvador, Etiópia,
Kuwait, Uzbequistão, Azerbaijão
ou República da Macedónia, entre
outros, informa Vilar.
O responsável explica que a
incorporação de nove países ao
grupo de produtores de azeite apenas
aumenta as perspetivas de procura
mediante constantes oportunidades
de expansão do consumo por
familiaridade.

8

“

El Salvador, Etiópia, Kuwait,
Uzbequistão, Azerbaijão ou
República da Macedónia são
alguns dos países onde já se
produz azeite

Neste sentido, recorda que países
como El Salvador ou Iémen já contam
com dias concretos do ano destinados
à celebração do dia da oliveira ou do
azeite, uma data que reafirma as suas
raízes culturais.
Da informação também se retira que
o número total de hectares plantados
ascende a 11.316.000, o que supõe
um aumento de quase 15% durante
os últimos 15 anos.

Por continentes, a maioria da
superfície de olival encontra-se na
Europa, 60%; seguida pela África,
com 27%; Ásia, com 10%; América,
com dois por cento e a Oceânia,
com cerca de 29%, pela contribuição
Australiana.
O estudo foi realizado a partir da
base de dados do grupo GEA,
atualizada por instituições localizadas
em cada um dos países produtores
de origem e complementado por
dados procedentes de fontes como
o Conselho Oleícola Internacional
(COI) ou a própria Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO).

C

CCT
Indústria dos
Hortofrutícolas

F

oi publicado no BTE nº40, de
29/10, a Portaria de Extensão ao
CCT da Indústria dos Hortofrutícolas.
O referido CCT abrange um universo
de 24 empresas, aque correspondem
750 trabalhadores.

As presentes alterações produzem
efeitos a partir de 1 de Junho de 2016,
sendo revistas anualmente.
O documento produz efeitos a partir
de 1 de março de 2016.

Indústria da Batata
frita, aperitivos
e similares

H

O contrato colectivo de trabalho
entre a ANCIPA e a FESAHT
para a indústria da batata frita,
aperitivos e similares foi publicado no
Boletim de Trabalho e Emprego nº
39, de 22 de outubro.
Destaca-se as directrizes ao trabalho
suplementar, que só poderá ser
prestado quando ocorram motivos
imprevisíveis ou para evitar danos
directos e imediatos sobre as
pessoas, equipamentos ou matérias-primas.
O limite ao trabalho suplementar não
poderá exceder o limite de 2 horas
diárias, 10 semanais e 200 anuais.
O documento produz efeitos a partir
de 1 de março de 2016.

Sustentabilidade na
IndÚstria Alimentar
Viver no Passado… Não assegura o Futuro!

H

oje, conto mais de 7 459 bilhões
de humanos com quem partilho
este enorme condomínio: A Terra…
Somos muitos! E, por cada dia que
passa nascem mais 200 mil… Todos
nós, que aqui habitamos desde que
o dia em que nascemos, até ao dia
em que a nossa luz se apaga, somos
consumidores.
Nesta condição, todos os dias
queremos suprimir as nossas
necessidades, vontades e caprichos.
A velocidade com que tentamos
satisfazer estas necessidades, implica
uma produção em massa, produção
esta que se “alimenta” de recursos.
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O consumo desenfreado dos últimos
anos, e a consequente e desmedida
sobre-exploração dos recursos
(com uma ausência de consciência
do conceito de sustentabilidade)
está a conduzir-nos a uma situação
inevitável de escassez num futuro
(muito!) próximo.
O jargão Sustentabilidade deixou
de estar limitado a contextos
específicos, e passou a ser um termo
comummente utilizado e internalizado
no quotidiano de todos nós.
Sustentabilidade é tida atualmente,
como uma megatendência que é
vital enquanto fator de sucesso de
negócio das diversas indústrias,
e a indústria agroalimentar não é
exceção! A abordagem de negócio
pela perspetiva da sustentabilidade,
considera não só o desempenho da
organização em termos económicos,

mas sim e também, todos os
impactes (positivos e negativos)
gerados em termos ambientais e
sociais.

Sustentabilidade:
Inovação ou pressão?
Sustentabilidade no sector
agroalimentar é tida atualmente,
como um dos maiores desafios
estratégicos para todos os
stakeholders intervenientes na cadeia
de valor, desde a exploração agrícola
ao consumidor final, passando pela
produção, embalamento, distribuição,
retalho (…).
É sabido que é imputado à indústria
alimentar obrigações legais a nível
ambiental como: conservação
da biodiversidade, redução dos
consumos de água e energia,
redução das emissões de carbono,
redução da produção de resíduos,
bem como preservar ou assegurar a
qualidade da saúde e bem-estar da
comunidade onde estão enquadrados.
Em paralelo, sabe-se também,
que o sector está constantemente

sob pressão para alimentar as
necessidades diárias da população
mundial, tendo que se confrontar
diariamente com a disponibilidade
de matérias-primas, ingredientes e
produção de alimentos, num contexto
industrial que procura constantemente
uma otimização de processo e
controle na cadeia de produção.
Hoje em dia, muitas são os experts
que alertam para o facto de um
cenário possível no muito curto
prazo, de escassez de matéria-prima,
destacando também os elevados
níveis de resíduos e desperdícios
gerados nos processos produtivos.
Estes especialistas afirmam que é
premente a transição de um modelo
de economia linear (até aqui o
modelo de adotado por muita das
indústrias), para um modelo de
economia circular, uma vez que este
modelo traz ganhos significativos,
dado que viabiliza uma poupança na
“fatura” da matéria-prima, nos custos
associados ao encaminhamento/
eliminação adequado(a) dos
resíduos, uma consequente
redução dos custos energéticos
e uma inevitável diminuição das
emissões de carbono. A par deste
ganho efetivo, os especialistas vêm
corroborar uma tendência que se
tem verificado na última década na
América do Norte, e que tem vindo
também a ganhar expressão nos
últimos anos na Europa, os produtos
que tenham na base do seu conceito
preocupações ecológicas, que sejam

sustentáveis ou naturais vendem-se
melhor!
A realidade que vivemos atualmente,
não se caracteriza apenas pela
transição de modelos económicos,
mas sim e também estarmos perante
um novo tipo de consumidor que
exige cada vez mais produtos
“verdes”, mais ecológicos, mais
sustentáveis, “mais amigos do
ambiente”, que potenciem e
possibilitem um estilo de vida mais
saudável, mais sustentável, mais
equilibrado. É um consumidor atento
e informado, e mais de 80% destes
consumidores apresentam como
critério de decisão no momento
da compra a existência ou não
deste tipo de produtos “verdes”.
Adicionalmente, e de acordo com
alguns resultados apresentados
pela Nielsen recentemente, afirmam
que 64 % dos consumidores atuais
gostariam de encontrar mais produtos
“100 % natural” nas prateleiras
das superfícies comerciais, 66%
dos consumidores está disposto a
pagar mais por produtos que não
contêm ingredientes indesejáveis e
71% gostaria de ter acesso a toda a
informação referente ao produto que
está a consumir.
É indubitável, a indústria alimentar
está a ser alvo de pressões
diversas, e face a todos estes

“

“...o sector está constantemente
sob pressão para alimentar
as necessidades diárias da
população mundial, tendo que
se confrontar diariamente
com a disponibilidade de
matérias-primas, ingredientes
e produção de alimentos, num
contexto industrial que procura
constantemente uma otimização
de processo e controle na
cadeia de produção.”

“
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Fonte: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

7.2

30% dos
adultos sofrem
de excesso de peso
ou obesidade;
12,9% da população
nas regiões em
desenvolvimento
sofrem de fome

mil milhões

A produção
alimentar é
responsável por
70% do consumo
de água.
Cerca de 30% dos
alimentos produzidos
no mundo inteiro
é desperdiçado

Poupar ¼ dos alimentos que
actualmente se perdem ou são
desperdiçados é suficiente para
matar a fome a 870 milhões de
pessoas no mundo;

“constrangimentos” que têm vindo a
surgir, este momento, poderá ser o
ponto de viragem!
Fique a saber que as empresas
que atualmente refletem no seu
ADN boas práticas ao nível da
sustentabilidade, apresentam uma
maior probabilidade de sucesso no
futuro. O consumidor e consumo
estão a mudar, hoje fala-se de um
consumo sustentável, e muitos
dos consumidores procuram
individualmente contribuir para uma
Terra mais sustentável, através da
mudança dos hábitos de consumo
e a aposta em estilos de vida mais
saudáveis. Algumas empresas
têm vindo a dar feedback muito
positivo, apostando não só em
novos produtos e marcas, como em
processos mais eficientes, mas sim,
e também tentando trabalhar toda
a cadeia de valor, de forma alinhar
coerentemente todas as questões
da sustentabilidade, assumindo um
compromisso com o consumidor e
sobretudo com a Terra.
Nos últimos tempos, tenho-me
apercebido que a buzzword do
momento do sector alimentar é
inovação. Mas permitam-me que vos
diga, será muito interessante e com
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mil milh
ões

A população mundial
deverá chegar a mais
de 9 mil milhões até
2050;

certeza com resultados ganhadores,
se as empresas apostarem na
“sustentabilidade” enquanto nova
fronteira da inovação.
São múltiplos os players que apelam
à necessidade de reagir rapidamente
às novas tendências. Inspire-se na
“Diversidade”, veja na natureza o
melhor exemplo disso, e observe a
capacidade de resposta/adaptação
da flora e da fauna às condições
ambientas a que são sujeitas, e
atente ao uso dos recursos naturais
disponíveis no local.
Assegure o futuro, não protele a
aposta em sustentabilidade, seja
irreverente, seja inovador e não seja
um promotor de um adiar no (pouco)
tempo a disponibilidade de recursos
naturais.
Norma Franco
Engenheira ambiental
Coordenadora Geral da Ancipa

“

É indubitável, a indústria
alimentar está a ser alvo de
pressões diversas, e face a
todos estes “constrangimentos”
que têm vindo a surgir, este
momento, poderá ser o ponto
de viragem!

“Sweet tax” vs “Fat tax”
A partir do próximo ano, os
refrigerantes e as bebidas com
uma taxa de álcool entre 0,5% e
1,2% vol. (conhecidas como bebidas
sem álcool) com açúcar adicionado
vão ficar mais caros. O aumento
máximo não deverá ultrapassar os 16
cêntimos por litro e o mínimo rondará
os oito cêntimos por litro, consoante
a quantidade de açúcar presente na
bebida.

Assim, aos refrigerantes e às bebidas
com uma taxa de álcool superior a
0,5% vol. e igual ou inferior a 1,2%
vol. com 80 gramas de açúcar por litro
será aplicada uma taxa de 8,22 euros
por hectolitro. E no caso das bebidas
com 80 ou mais gramas de açúcar por
litro o aumento corresponderá a 16,46
euros por hectolitro. O que significa
que, por exemplo, uma lata de
Coca-Cola (de 33 cl) — que tem 106
gramas de açúcar por litro — terá um
acréscimo de cinco cêntimos por via
deste novo imposto. Cinco cêntimos
esses que vão acrescer ao preço
da bebida antes do IVA, ou seja, na
prática, a subida do preço final de
venda ao público desta bebida será
superior a cinco cêntimos.
Isentas deste imposto deverão ficar
as bebidas à base de leite, soja ou
arroz; os sumos e néctares de frutos
e de algas ou de produtos hortícolas
e bebidas de cereais, amêndoa,
caju e avelã; bem como bebidas
consideradas alimentos para as
necessidades dietéticas especiais ou
suplementos dietéticos.
Também escaparão à aplicação
deste novo imposto as bebidas não
alcoólicas utilizadas em processos de
fabrico ou que sejam matéria-prima de
outros produtos, bem como bebidas
não alcoólicas usadas para controlo
de qualidade e testes de sabor.

A ANCIPA, enquanto promotora
da dinamização das empresas
associadas do setor, com especial
foco no desenvolvimento económico
do país, expressa o seu desagrado
com as medidas previstas no O.E.
Com a implementação da “fat tax”
previstas no actual O.E. e seguindo a
lógica da taxação de produtos nocivos
à saúde poderemos estar perante
uma situação sem precedentes.
A legitimidade desta taxação prendese com a definição inequívoca do
termo utilizado pelo governo “produtos
nocivos à saúde ”, dado que os
produtos enquadrados na categoria
designada não constituem per si
um risco à saúde. Note-se, que o
risco, não advém da constituição do
produto, mas sim pelos hábitos de
consumo.
A ideia original, que passava por
agravar os preços dos produtos
alimentares com excesso de sal,
açúcar e gordura — mas estava longe
de ser consensual –, derivou numa
taxa sobre bebidas açucaradas e
acabou mesmo num novo imposto
apenas sobre refrigerantes e
bebidas. O objetivo do Governo com
a introdução deste novo imposto
passa por tentar disciplinar os
hábitos de consumo. Resta saber
se será suficiente para dissuadir os
comportamentos alimentares menos
saudáveis dos portugueses.
O contexto actual cujo foco na
indústria alimentar é o sector dos
refrigerantes, reflecte uma abordagem
não integrada por parte dos
governantes, em relação à dimensão
financeira e económica do país, bem
como do seu tecido empresarial.
Uma vez que, o impacte destas
medidas poderá ter na verdade,
e no imediato, uma substituição
nas escolhas de consumo,
contrariamente à expectativa da
sua redução/eliminação (leia-se

selecção de marca da distribuição,
em detrimento de marca própria!).
O que conduzirá a um aumento
de produção fora de portas, e um
avivar de outras economias, que
não a portuguesa! Que partindo das
premissas do governo “Pela saúde
dos portugueses, as FAT taxes”,
poderemos estar num possível
slogan de futuro: “Mais Saúde, Menos
Economia!”

Sweettax

D
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Orçamento
do Estado para 2017
Há um site que explica tudo

D

e forma a concentrar toda a informação e até simplificar a apresentação da mesma, o Governo disponibilizou
um site que explica o Orçamento para o próximo ano. Existe uma área onde são apresentadas as grandes
prioridades com destaque. Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Finanças, Cultura, Saúde, Educação,
etc. Depois é só carregar em cada uma das área e saber quais as respectivas propostas.

https://www.oe2017.gov.pt/

A proposta final do Governo para o Orçamento do Estado
está entregue e apresentada. Estas são as principais medidas:
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Regressam benefícios fiscais para
empresas que vão para o interior

Fim da discriminação entre capital
próprio e capital alheio

25 produtos deixam de pagar IVA
nas alfândegas

O Governo reintroduziu os benefícios
fiscais para empresas que se fixem
ou estejam instaladas no interior, uma
benesse que tinha sido revogada
pelo Orçamento do Estado (OE) de
2012. Segundo a proposta para o
próximo ano, em cima da mesa está
a possibilidade das sociedades em
causa terem direito a uma taxa de IRC
de 12,5% (face aos 21% aplicados
normalmente, reduzidos a 17% para
algumas PME) aos primeiros 15
mil euros de matéria colectável. A
proposta define como beneficiárias
deste regime “as empresas que
exerçam, directamente e a título
principal, uma actividade económica
de natureza agrícola, comercial,
industrial ou de prestação de serviços
em territórios do interior, que sejam
qualificados como pequena ou média
empresa”.

A proposta de lei do OE aposta
na dinamização do recurso ao
mercado de capitais como uma
alternativa de financiamento bancário
e ajudar assim a reduzir o elevado
endividamento das companhias
portuguesas. O Governo propõe-se
assim criar incentivos para o reforço
de capitais próprios por parte das
empresas, reduzindo a discriminação
fiscal actualmente existente entre
o financiamento por capital próprio
e alheio. Dinamizar o mercado
de capitais e reduzir o elevado
endividamento das companhias
portuguesas é um dos objectivos do
Governo para 2017. Estes são os
principais objectivos do Programa
Capitalizar, aprovado em Julho e
publicado agora na proposta do OE
para 2017, assumindo-se como uma
das prioridades do Governo para o
próximo ano.

Metais como o cobre, o estanho ou
o zinco e produtos como o açúcar,
cacau, cereais, lã, chá ou café.
Estes são alguns dos bens que,
quando importados de países de
fora da União Europeia, vão deixar
de pagar IVA nas alfândegas, como
agora acontece. A medida constar
da proposta de OE para 2017. A
lista completa corresponde à do
Anexo C do Código do IVA e a ideia
é que, até 2018, o novo regime se
aplique a todos e quaisquer produtos
importados. Basicamente trata-se de
passar a permitir às empresas que, no
momento da importação, procedam
à auto-liquidação do imposto. Na
prática, em vez de pagarem o IVA,
entregando o valor correspondente
na alfândega, a importação fica
equiparada às que são provenientes
de países da UE e na declaração
seguinte do IVA a empresa limita-se a
inserir o imposto que tem a declarar
a seu favor e aquele que será a favor
do Estado, procedendo à chamada
auto-liquidação.

“0,3%
taxa do adicional
ao IMI a incidir
sobre prédios urbanos.”

Programa Semente define apoios a
start-ups
Na proposta de OE para 2017 pode
ler-se que os sujeitos passivos de IRS
“que efectuem investimentos elegíveis
no âmbito do Programa Semente, fora
do âmbito de actividades geradoras
de rendimentos empresariais e
profissionais, podem deduzir à colecta
do IRS, até ao limite de 40% desta,
um montante correspondente a
25% do montante dos investimentos
elegíveis efectuados em cada ano”.
Tal como já tinha sido dito pelo
Executivo em Junho, o montante
anual dos investimentos elegíveis,
para efeitos de dedução, não
podem ser superiores a 100 mil
euros. A proposta avança que
são considerados investimentos
elegíveis “as entradas de dinheiro
efectivamente pagas” desde que
sejam feitas a micro ou pequenas
empresas que não tenham mais de
cinco anos, e que seja num montante
superior a 10 mil euros por sociedade
Montante de 1,7 mil milhões para
garantias às empresas
O OE do próximo ano tem previsto um
montante de 1,7 mil milhões de euros
em garantias de apoio às empresas,
entre 1,5 mil milhões para “seguro
de crédito, de créditos financeiros,
seguro-caução e seguro de
investimento” e 200 milhões “a favor
do Fundo de Contragarantia Mútuo
para cobertura de responsabilidades
por este assumidas a favor de
empresas, sempre que tal contribua
para o reforço da sua competitividade
e da sua capitalização”. Além disso,
segundo a referida proposta de lei,
o Governo poderá dar garantias
adicionais, excepcionais, para
cobertura de responsabilidades no
âmbito de investimentos financiados
pelo BEI (Banco Europeu de
Investimento), “no quadro da
prestação ou do reforço de garantias
em conformidade com as regras
gerais da gestão de créditos desse
banco”, adianta o OE

“€ 0,04
novo IABA sobre
a generalidade dos
refrigerantes de 25 cl.”
Aumentos de capital vão ter mais
benefícios fiscais
Os aumentos de capital em dinheiro
ou em espécie, desde que seja
por conversão de suprimentos ou
empréstimos de sócios, vão dar
mais benefícios fiscais. Passa de
um benefício de 5% na dedução do
lucro tributável para 7%. Mas com
um limite: só beneficia desta dedução
quem faça constituição de sociedades
ou aumentos de capital no valor
de até dois milhões de euros. Além
disso, o período em que se aplica
essa dedução é também estendido. A
dedução “é efectuada no apuramento
do lucro tributável relativo ao
período de tributação em que sejam
realizadas as entradas mencionadas
(...) e nos cinco períodos de tributação
seguintes”. Até ao momento só nos
três exercícios seguintes é que a
empresa podia deduzir a injecção
de capital ao lucro tributável. É uma
medida que pretende fomentar a
recapitalização das empresas.
Turismo vai ter 175,4 milhões para
promover o país
O Turismo de Portugal vai receber
175,4 milhões de euros, “destinados
à promoção, valorização e
sustentabilidade da actividade
turística”. A medida faz parte da
proposta do OE para 2017. O
Governo destina assim mais 2,9
milhões de euros do que no último
orçamento – 172,5 milhões – para o
posicionamento do destino Portugal a
nível mundial.

“35% coeficiente
do rendimento
tributável da exploração
de estabelecimentos de
alojamento local.“
Fundos europeus “puxam”
investimento
No documento da proposta de
Orçamento o Governo define as
metas para a utilização dos fundos
europeus. Nomeadamente a sua
taxa de execução e o investimento
induzido. “A dinamização do
investimento na economia nacional
será ainda acelerada através da
utilização dos fundos estruturais e de
investimento europeus, estimandose uma execução de cerca de 16%
em 2017 do valor total programado
(Fundos de Coesão), o que induzirá
um investimento total estimado
superior a 5 mil milhões de euros
durante o próximo ano”, pode ler-se
no documento. A taxa de execução
estimada representa um aumento
de dois pontos percentuais face
à execução registada no período
homólogo do QREN, segundo os
dados divulgados pelo Executivo.
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2018
nova data para fim
da sobretaxa.

Ganhar ao Fisco na 1ª instância dá
dispensa da garantia
Os contribuintes que, num conflito
com o Fisco sobre o imposto a pagar,
avançaram com uma impugnação
em tribunal, vão ter mais razões para
celebrar uma vitória que consigam
obter logo na primeira instância.
Isso porque, a partir do próximo
ano e de acordo com a proposta de
Orçamento do Estado para 2017, as
garantias prestadas para suspender
os processos de execução fiscal
caducam. Ou seja, na prática, podem
ser retiradas. Mesmo que o Fisco
recorra para os tribunais superiores, o
que acontece praticamente em todas
as vezes, o contribuinte deixa de ter
de suportar o custo com a garantia.
Alguns grupos económicos vão ter
de pagar mais IRC de 2000
O Governo vai voltar a obrigar alguns
grupos económicos a pagar IRC
sobre uma espécie de benefício fiscal
que receberam no ano 2000. Em
causa estão grupos económicos mais
antigos que beneficiaram do regime
especial de tributação de grupos
(RETGS), e que, nesse ano em que
se deu uma transição entre regimes,
ficaram com resultado por tributar. A
ideia era que esses resultados fossem
sendo sujeitos a IRC à medida que
os activos em causa fossem sendo
vendidos mas, 16 anos depois, há
grupos que mantêm um volume
significativo de resultados por tributar.
É a este bolo que o Governo quer
chegar e fê-lo já em 2016 obrigando
as empresas a pagar 25% do valor
devido. E em 2017 quer mais 25%,
com um pagamento por conta em
Julho.
16

Oito dias para comunicar facturas
ao fisco
Os empresários vão passar a ter
menos tempo para comunicarem
ao Fisco as facturas emitidas no
mês imediatamente anterior, com o
prazo de 25 dias que agora vigorava
a encurtar para oito dias. Estão em
causa “os elementos das facturas
emitidas nos termos do Código
do IVA” e todos “os elementos
dos documentos de conferência
de entrega de mercadorias ou da
prestação de serviços”.
Fisco aperta despesas de
representação
As empresas vão mesmo ter de
pagar a taxa de tributação autónoma
de 10% sobre as despesas
de representação. Sejam elas
documentadas ou não, dedutíveis
ou não, há sempre lugar a esta
taxa, o mesmo se aplicando aos 5%
sobre ajudas de custo. Actualmente,
a redacção da Lei permite que às
empresas que não deduzam estas
despesas nos seus custos para, deste
modo, não terem de pagar as taxas
respectivas. A nova redacção vem
deixar claro que este tipo de despesas
têm sempre de pagar as taxas de
tributação autónomas respectivas.

Prejuízos fiscais podem ser todos
deduzidos
Deste ano em diante, as empresas
vão deixar de ser obrigadas a deduzir
os prejuízos fiscais por ordem de
chegada, podendo passar a abatê-los
ao lucro tributável indistintamente.
A medida vem facilitar a vida às
empresas num contexto em que
período máximo de reporte de
prejuízos em 2017 encolherá
substancialmente de 12 para os
cinco anos e que, por causa desta
redução, se viam na contingência de
desaproveitar alguns prejuízos de
anos anteriores.
Calendário fiscal alinha com
prestação de contas
O Fisco continuará a permitir que as
empresas adoptem um calendário
fiscal diferente do ano civil, mas
vem dizer que o período de reporte
fiscal tem de ser obrigatoriamente
coincidente com o período usado para
a prestação de contas. Trata-se de
uma medida que interfere sobretudo
com algumas multinacionais a operar
em Portugal.

A
monitorização
Wireless

“

pronta para dinamizar a Indústria Alimentar
a versão light da “fat tax”

A

o longo do tempo, os processos
de armazenamento, distribuição,
transporte e toda a manipulação de
produtos alimentares que constituem
a cadeia de frio foram evoluindo
de forma a otimizar a preservação
das condições de refrigeração/
congelação dos produtos
alimentares.
Foi isto que levou a União Europeia a
emitir o Regulamento CE
nº 37/2005, que determina que os
meios de transporte e os locais
de depósito e armazenamento
dos alimentos disponham de
instrumentos de medição e de registo
de temperatura adequados para

controlar, em intervalos frequentes
e regulares, a temperatura do ar a
que estão submetidos os alimentos
ultracongelados, cumprindo os
requisitos técnicos das Normas
NP EN 12 830 e NP EN 13 486.
Foi também com base nestes
pressupostos que foi elaborada a
Portaria 1129/2009, de 1 de outubro.
Felizmente, a tecnologia permite a
criação de dispositivos e soluções
que auxiliam as empresas do sector
agroalimentar a enfrentar os desafios
que surgem para o cumprimento das
normas acima referidas e também na
implementação do sistema HACCP.

A Vigie Solutions é um parceiro
de referência na monitorização
wireless. Contacte a ANCIPA
para saber mais sobre as
vantagens para Associados

A integração de uma solução de
monitorização wireless para garantir
as condições ideais na cadeia de frio,
continua a ser uma das melhores
opções, pelo seu caráter prático,
amigável e inegavelmente eficaz.

formação

Preço com IVA incluído

Curso

Não
Associado Associado

Data

Local

Duração

11,12,17,18 e 19 Nov

Lisboa

35 horas

500€

650€

Protocolo Internacional

15 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Rotulagem e Higiene Alimentar nos Produtos da Pesca

21 Nov

MARL

2 horas

20€

30€

Segurança no Uso da Internet na Empresa

23 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Logística

24 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Emergência e Primeiros Socorros no Local de Trabalho

29 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Nova Tipologia de consumidores e tendências do mercado
alimentar

30 Nov

Lisboa

4 horas

80€

120€

BRC –Versão 7 e IFS

06 Dez

Lisboa

7 horas

123 €

184,5€

Flexibilidade do Tempo de trabalho

07 Dez

Lisboa

4 horas

80 €

120€

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado

07 Dez

Lisboa

7 horas

123€

80 €

4 trimestre 2016
Auditorias Internas - referenciais normativos
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QUALID
Menção ao teor
de lactose
na rotulagem
de géneros
alimentícios

Publicado Guia sobre
Sistemas de gestão de
segurança alimentar

A

Comissão Europeia publicou recentemente um Guia para facilitar
a implementação de sistemas de gestão de segurança alimentar
por parte dos operadores do setor alimentar.
O objetivo do documento é facilitar e harmonizar a aplicação dos
requisitos da UE sobre programas de pré-requisitos (PRP) e
procedimentos baseados nos princípios HACCP, fornecendo
orientações práticas, tendo em conta a dimensão e natureza
da empresa na ligação entre o PRP e procedimentos
baseados nos princípios HACCP dentro de um
sistema de gestão da segurança alimentar; na
implementação de PRP; na implementação de
procedimentos baseados no sistema HACCP;
bem como na flexibilidade prevista para
determinados estabelecimentos do setor
Há diferenças,
alimentar, em especial PME.

“

em termos de riscos,
Uma vez que se trata de
que devem ser tidas
um documento geral, é
em conta na aplicação dos
dirigido principalmente às
PPR
e que constituem a base
autoridades competentes
para considerar a flexibilidade na
para promover um
entendimento
aplicação dos PPR. Um exemplo é
comum dos requisitos
a venda a retalho de alimentos
jurídicos. Ajudará
pré-embalados, em oposição
também os operadores das
à venda a retalho com
empresa do setor alimentar
a aplicar os requisitos da EU
manipulação posterior
após a introdução de adaptações
dos alimentos (por
específicas e sem prejuízo da sua
exemplo, nos
responsabilidade principal em matéria de
talhos).
segurança dos alimentos.

“

O Guia indica que antes da aplicação dos
procedimentos baseados nos princípios HACCP
a qualquer empresa, o operador do setor alimentar
(OESA) deve ter implementado os PPR. O cumprimento
dos procedimentos do Regulamento (CE) nº178/2002 é
igualmente um requisito básico de um SGSA. Estes devem ser
os pilares da prevenção e de preparação de cada SGSA e são
necessários para o desenvolvimento dos procedimentos baseados
nos princípios HACCP.
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T

endo em conta que as
matérias relacionadas
com a menção à lactose estão
excluídas do Regulamento (CE)
Nº1924/2006 relativo às alegações
e não chegaram a ser cobertas por
medidas no âmbito da “Alimentação
Especial”, revogadas a 20/07/2016, a
DGAV confirma a permissão ao uso
da menção “teor de lactose inferior
a 1g/100g”, como é prática corrente
noutros EM.
Contudo, o uso desta menção fica
restrito aos produtos lácteos, uma vez
que não é expectável a sua presença
em teores apreciáveis noutros
géneros alimentícios.
A DGAV considera ainda aceitável
a menção “sem lactose” desde que
esta não seja detectável, ou seja, em
géneros alimentícios contendo leite ou
produtos lácteos cujo teor de lactose é
inferior ao limite de detecção (LoD) de
um método suficientemente sensível
para que qualquer teor residual não
induza sintomas em consumidores
susceptíveis.
Nos últimos anos o país tem vindo
a registar o consumo de leite com
teor de lactose reduzido a 80%
(0,9g/100g), cuja aceitação se deve
a um perfil sensorial muito próximo
do leite tradicional, sem relato
de problemas associados ao seu
consumo pelo público-alvo.

DADE
Declaração Nutricional:

O que muda a partir de 13 de dezembro?

C

om a entrada em vigor do Regulamento 1169/2011,
a partir de 13 de Dezembro de 2016, passa a ser
obrigatório apresentar a declaração nutricional, quer se faça
ou não qualquer alegação nutricional.

Contextualização
25 de outubro de 2011 – Publicação
do Regulamento (EU) N.º 1169/2011
13 de dezembro de 2014 –
Obrigatoriedade no cumprimento do
Regulamento, (Exceto a Declaração
Nutricional)
22 de maio de 2016 – Entrada em
vigor do Decreto-Lei nº 26/2016

Informação que passa a ser
obrigatória: Declaração Nutricional
A obrigatoriedade deixa de se
cingir aos géneros alimentícios que
ostentem alegacões e estende-se a
todos os pré-embalados.
Deve ser expressa por 100g ou
100ml, podendo também ser expressa
por porção e/ou por unidade.

13 de dezembro de 2016 Obrigatoriedade do Regulamento
Completo; Obrigatoriedade do
Decreto-Lei

A informação exigida pelo Regulamento (EU) N.º 1169/2011 é referente aos
géneros alimentícios pré-embalados para venda ao consumidor final.
Menções obrigatórias por superfície maior de embalagem
Denominação ou nome do género alimenticio
Lista de ingredientes
Ingredientes que provoquem alergia ou intolerâncias.
Quantidades de certos ingredientes
Quantidade líquida do género alimentício
Data de durabilidade ou data limíte de consumo
As condições especiais de conservação e/ou as condições de utilização
O nome e o enderço do operador da empresa do sector alimentar
País de origem ou local de proveniência*
O modo de emprego*
Teor alcoólico em bebidas c/título alcoométrico volúmico superior a 1,7 %
O lote
Uma declaração nutricional
*sempre que aplicável

<10 cm

•
•
•
•

2

<25 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

>25 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Declaração Nutricional
Os valores nutricionais declarados
devem ser valores médios,
determinados a partir:
•D
 a análise laboratorial ao género
alimentício efetuada pelo fabricante;
ou
•C
 álculo efetuado a partir dos valores
médios conhecidos ou reais relativos
aos ingredientes utilizados*; ou
•C
 álculo efetuado a partir de dados
geralmente estabelecidos e aceites*.
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O que sabemos
sobre rótulos
A

ssinalou-se a 16 de outubro o Dia
Mundial da Alimentação.
As escolhas alimentares são
essenciais para a promoção da
saúde, mas quem nunca ficou com
dúvidas perante um rótulo?
O nosso rendimento físico e
intelectual é determinado, em
grande parte, pelo que comemos.
O consumidor deve estar, por
isso, informado quando adquire os
alimentos de que necessita. O rótulo
é, muitas vezes, a única fonte de
informação disponível nos produtos
pré-confecionados ou processados
industrialmente.
Mas nem todos os consumidores
sabem avaliar e selecionar
corretamente os produtos alimentares
que consomem. A forma mais prática
e acessível de o fazer é através dos
rótulos.
A informação da tabela nutricional
deve ajudar a comparar produtos
semelhantes, a determinar a
frequência de consumo do produto
alimentar e a fazer a escolha mais
saudável.

Como fazer a leitura do rótulo?
Precisamente para ajudar os
consumidores a fazer escolhas
saudáveis, algumas marcas têm um
resumo da informação nutricional,
por porção, de quatro nutrientes
cujo consumo deve ser moderado:
açúcares, gorduras, gorduras
saturadas e sal.
Indicam ainda a energia, em
quilocalorias ou quilojoules, e a
percentagem da dose de referência
(DR) que uma porção do produto
fornece de cada nutriente.
As marcas das cadeias de
supermercado, chamadas marcas
brancas, e algumas de fabricante
incluem este resumo nutricional,
mas cada uma à sua maneira, o que
complica a vida ao consumidor.
Esta informação é facultativa e como
a forma de apresentação não está
definida por lei, as marcas não têm
regras a cumprir.
Para que serve o código de cores
no rótulo nutricional?
As cores do semáforo facilitam a
leitura da informação nutricional,
classificando os nutrientes do mais
para o menos saudável. Assim,
alimentos com mais nutrientes verdes
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traduzem a opção mais saudável.
Nutrientes amarelos são uma boa
opção. Os vermelhos devem ser
consumidos ocasionalmente ou em
menor quantidade. O uso de cores
facilita a leitura, mas os critérios por
detrás da atribuição devem também
ser uniformizados e estabelecidos por
uma entidade independente.
O que são os dados nutricionais
mencionados no rótulo?
Além do resumo nutricional, os
consumidores podem informar-se na
declaração nutricional. Normalmente,
e se há espaço no rótulo, essa
declaração surge em formato de uma
tabela, mas pode ser um texto que
reúne os dados nutricionais.
Independentemente do formato, a
declaração nutricional tem regras
a cumprir. Por exemplo, há seis
nutrientes obrigatórios e a ordem
pela qual aparecem também está
estabelecida: gorduras, ácidos
gordos saturados, hidratos de
carbono, açúcares, proteínas e sal.
Até o tamanho da letra (fonte) está
estabelecido por lei.

Doenças transmitidas
pelos alimentos estão
por conhecer
A

investigadora Sara Monteiro
Pires, do Instituto Nacional
de Alimentação, da Universidade
Técnica da Dinamarca, falou sobre
este problema na Conferência do
“Prado ao Prato – Informar para
viver melhor”, que decorreu em
Lisboa, alertando para a necessidade
de cada país, incluindo Portugal,
estudar a carga real das doenças
transmitidas pelos alimentos.
Quando se fala de problemas
de saúde mundial é natural
que patologias que, nos países
desenvolvidos, são sobretudo
conhecidas por apenas estarem
na origem de gastrenterites (cujos
sintomas típicos costumam ser
diarreia e vómitos), não ocupem o
mesmo peso nas preocupações dos
decisores do que doenças como
o HIV/Sida ou o cancro. Só que,
ao contrário destas, “as doenças
transmitidas pelos alimentos são
evitáveis”, sublinha a investigadora
portuguesa.
Primeiro é preciso conhecer o peso
real destas patologias, sublinha
Sara Monteiro Pires. Foi o que fez
a Organização Mundial de Saúde
(OMS) num relatório global, publicado
no ano passado. O documento conclui
que uma em cada dez pessoas
adoecem todos os anos devido a
alimentos contaminados, que são
causa de 420.000 mortes por ano
e que um terço destas acontece
em crianças com idade inferior a 5
anos. A região africana e do sudeste
asiático concentram as situações
mais graves. Há 31 agentes que
causaram 33 milhões de anos de

“

Em Portugal, ainda não há
estimativas que permitam
saber que doenças têm maior
incidência mas, segundo Sara
Monteiro Pires, a salmonelose
permanece no topo dos casos
reportados.

vida perdidos globalmente, lembra
esta investigadora portuguesa, que
fez parte do grupo de cerca de 100
peritos que elaborou o relatório global.
As situações são muito diferentes
consoante a parte do mundo, mas
as bactérias salmonella (animais
de consumo, ovos e vegetais
podem ser fonte de transmissão)
e a campyplobacter (transmitida
sobretudo por frangos ou porcos)
estão no topo do ranking mundial.
Motivo de preocupação é também
o norovírus, que está na origem de
gastrenterites, e a toxoplasmose. Em
Portugal, ainda não há estimativas
que permitam saber que doenças
têm maior incidência mas, segundo
Sara Monteiro Pires, a salmonelose
permanece no topo dos casos
reportados.

consegui-lo, constata. A grande
mudança aconteceu quando vários
elementos de uma família morreram
depois de comer uma sobremesa com
ovos crus infectada com salmonella,
refere Sara Monteiro Pires. O caso,
que ocorreu na década de 1980 e
comoveu o país, levou as autoridades
a tomarem medidas que passaram,
inicialmente, pelo abate alargado de
aves que podiam estar infectadas e,
depois, pela criação de um exigente
modelo de testagem que é levado
a cabo pela indústria de produção
animal.
Mas as medidas de protecção podem
ser tomadas em cadeia, “do prado
ao prato”, como refere. Há práticas
que as pessoas podem adoptar para
se defenderem. Uma das “medidas
chave” escolhida pela OMS é a
necessidade de separar alimentos
cozinhados dos crus. Por exemplo,
se um frango estiver infectado,
as bactérias morrem depois de
cozinhado, mas antes disso já podem
ter sido transmitidas a vegetais que
irão ser comidos crus na salada. Uma
medida simples, diz, é usar tábuas
separadas para cortar carne ou
vegetais.

A Dinamarca conseguiu erradicar a
salmonella em frangos e galinhas
poedeiras, foi o primeiro país a
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Lex
Diretiva (UE) 2016/1855
da Comissão, de 19 de
outubro de 2016, que
altera a Diretiva 2009/32/
CE do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativa à aproximação
das legislações dos
Estados-Membros sobre
os solventes de extração
utilizados no fabrico de
géneros alimentícios e dos
respetivos ingredientes.
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Regulamento (UE)
2016/1814 da Comissão,
de 13 de outubro de 2016,
que altera o anexo do
Regulamento (UE)
nº 231/2012 que
estabelece especificações
para os aditivos
alimentares enumerados
nos anexos II e III do
Regulamento (CE) nº
1333/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho,
no que diz respeito às
especificações para os
glicosídeos de esteviol (E
960).
Regulamento (UE)
2016/1416 da Comissão,
de 24 de agosto de 2016,
que altera e retifica o
Regulamento (UE) nº
10/2011 relativo aos
materiais e objetos de
matéria plástica destinados
a entrar em contacto com
os alimentos.

Regulamento (UE)
2016/1413 da Comissão,
de 24 de agosto de 2016,
que altera o Regulamento
(UE) nº 432/2012 que
estabelece uma lista
de alegações de saúde
permitidas relativas
a alimentos que não
referem a redução de
um risco de doença ou
o desenvolvimento e a
saúde das crianças.
Regulamento (UE)
2016/1412 da Comissão,
de 24 de agosto de 2016,
que recusa autorizar uma
alegação de saúde sobre
os alimentos que refere a
redução de um risco de
doença;
Regulamento (UE)
2016/1411 da Comissão,
de 24 de agosto 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)
2016/1390 da Comissão,
de 17 de agosto de 2016,
que recusa autorizar uma
alegação de saúde sobre
os alimentos que refere
o desenvolvimento e a
saúde das crianças;

Regulamento (UE)
2016/1389 da Comissão,
de 17 de agosto de
2016, que autoriza uma
alegação de saúde sobre
os alimentos que refere
o desenvolvimento e a
saúde das crianças;

Regulamento (UE)
2016/1381 da Comissão,
de 16 de agosto de
2016, relativo à recusa
da autorização de uma
alegação de saúde sobre
os alimentos que refere o
desenvolvimento e a saúde
das crianças;
Regulamento (UE)
2016/1379 da Comissão,
de 16 de agosto 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)
2016/1244 da Comissão,
de 28 de julho 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
de um grupo relacionado
com uma estrutura
insaturada nas posições
alfa e beta.

BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado
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

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

BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

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

Universidade Lusófona
SESC - Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, S.A.
Campo Grande, 376, 1749 - 024 Lisboa, Tel.: 217 515 500
Fax: 21 757 7006 - info@ulusofona.pt

Alojamento; aluguer de salas

Formação em contexto de trabalho

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;

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.

Registador
RegistadorCAPTEMP
CAPTEMP
CAPTEMPSQL
SQL
SQLP2250/XX
P2250/XX
P2250/XX
Registador
“ “Registador
Registadorindustrial,
industrial,para
paraquem
quemnecessita
necessitamais
maisdo
doque
que um
um simples
simples registador...
registador... ““
“ Registador industrial, para quem necessita mais do que um simples registador... “
Software
Softwarecertificado
certificadoWELMEC
WELMEC7.2
7.2
Software CapTemp
certificado
WELMEC
CapTempSQL
SQL4.0.0
4.0.07.2
CapTemp SQL 4.0.0

PC
PCIndustrial
Industrial
PC
Industrial
intel
intel
NUC/
NUC/
128GB
128GBSSD
SSD
intel Windows
NUC/
128GB
SSD
Windows
8.1
8.1PRO
PRO
Windows
8.1 PRO
WEBSERVER
WEBSERVER
WEBSERVER

Acesso
Acesso Remoto
Remoto
Acesso Remoto

Ethernet
Ethernet
Ethernet
P 2250
P 2250
P 2250

INTERNET
INTERNET
INTERNET
< <1200
1200mm>>
< 1200 m >

…
… até
até 24
24 sensores
sensores
… até 24 sensores

Características
Características- Registador
- RegistadorCAPTEMP
CAPTEMPSQL
SQLP2250:
P2250:
Características - Registador CAPTEMP SQL P2250:

- Protocolo
- Protocolodedecomunicação
comunicaçãoindustrial,
industrial,RS485
RS485MODBUS/Ethernet.
MODBUS/Ethernet.
- Protocolo
de
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industrial,
RS485
MODBUS/Ethernet.
- Permite
- Permite
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uma
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redede
desensores,
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numa
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até1200
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dos
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emCSV
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de vários
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- Geração
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automática
automática
dederelatórios
relatórios
em
emPDF,
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comimpressão
impressãodireta
diretapara
paraimpressora
impressoraou
ouenvio
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- Servidor
- Servidor
WEB
WEBpara
para
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dos
dos
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dados
remotamente.
- Geração
automática
deconsulta
relatórios
em
PDF,remotamente.
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- Base
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de
de
dados
dados
robusta
PostgreSQL.
PostgreSQL.
- Servidor
WEB
pararobusta
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-O
-O
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software
CapTemp_SQL,
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primeiroaaser
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