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Data

Local

Duração

Associado

Não
Associado

21 Set

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

22 e 23 Set

Lisboa

14 horas

222€

296€

Troca Automática de Informações Fiscais entre Estados Membros
da União Europeia

27 Set

Lisboa

2 horas

40€

80€

Orientação para o Cliente (parceria com CECOA)

12 Out

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas – Licenciamento Zero

25 Out

Lisboa

3 horas

60€

80€

Regulamento 1169/2011 – Medidas nacionais (DL 26/2016) e
outras novidades

26 Out

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Auditoria Fiscal

8 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Emergência e Primeiros Socorros no local de trabalho

9 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

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€

Nova Tipologia de consumidores ‘Free from’: Produtos sem
glúten, sem lactose, …

22 Nov

Lisboa

4 horas

80€

120€

Segurança no Uso da Internet na Empresa

23 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Logística

24 Nov

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

BRC – Versão 7 e IFS

6 Dez

Lisboa

7 horas

123€

184,5€

Flexibilidade do Tempo de trabalho

13 Dez

Lisboa

4 horas

80€

120€

Curso
2º SEMESTRE
IVA – Imposto sobre valor Acrescentado
Microbiologia e Estudos de Vida Útil

Auditorias Internas - referenciais normativos (parceria com FMV)

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:

O verão é sempre uma estação de tentações, de cheiro a mar e a sardinha assada,
de sol escaldante e gelados refrescantes, de petiscos com cerveja fresca, de
encontros e de despedidas dos sítios onde fomos felizes e queremos voltar e dos
amigos que deixamos mas que iremos reencontrar.
As tentações são muitas mas, mesmo em tempo de férias, é possível resistir
e comer bem e saudável. O tema de capa desta edição de julho fala sobre as
mudanças respeitantes ao açúcar e ao sal e às consequências na alimentação dos
portugueses. Assunto na ordem do dia da Direção Geral de Saúde, da Comissão
Europeia e da Organização Mundial de Saúde (OMS) que obriga a mais
adaptações por parte da indústria e dos comerciantes de produtos alimentares.
A diminuição dos pacotes de açúcar na restauração é um bom exemplo, de
oito a seis, para cinco a seis gramas, resultando num decréscimo bastante
significativo, já a partir de janeiro de 2017. A indústria está a preparar-se
para outras medidas e por isso pretende reforçar compromissos que visem a
diminuição dos teores de açúcar nos seus produtos, complementando todos os
esforços já realizados anteriormente.

Editorial

O excessivo consumo de sal por parte da população portuguesa é também uma
das preocupações da Direção Geral de Saúde, estando a nossa média diária em
10,9 g per capita, o dobro das recomendações da OMS. Pretendem introduzir-se
medidas que permitam estabelecer um máximo de 2g/ refeição principal, o que
vai garantidamente ser um trabalho árduo para as Associações representativas
do setor da restauração, bem como um esforço de todo o setor educativo,
essencial para sensibilizar profissionais e população dos 8 aos 80, que é possível
ter refeições saborosas sem uma mão cheia de sal.

Dina Lopes

julho de 2016 foi um mês cheio de emoções, Portugal foi Campeão Europeu de
Futebol, de Hóquei em Patins, de duas modalidades de Atletismo, de Canoagem,
Vela e tantas outras, o que deixou os portugueses orgulhosos do seu país e
com um espírito patriótico mais exacerbado. Os feitos desportivos por si só
podem parecer não ter repercussões na economia e no dia a dia das populações
mas servem de mote a um ditado popular ‘quem espera sempre alcança’. A
perseverança e o trabalho de equipa podem mudar os resultados obtidos e, por
isso, para o semestre que ainda falta a 2016, gostaria de ver as empresas do setor
alimentar a trabalhar em conjunto com a sua Associação, definindo estratégias
de crescimento setorial e estabelecendo parcerias e protocolos que facilitem a
implementação de medidas de redução de açúcar e sal.

Coordenadora geral
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Este é também o meu último editorial como Coordenadora Geral da ANCIPA.
A mudança faz parte da vida mas espero que o novo projeto profissional que
abraçarei a partir de setembro me permita reencontrar alguns dos associados
com quem tive o prazer de privar ao longo destes 11 anos na ANCIPA.

(victorcaroco@gmail.com)

Impressão: IDG Imagem Digital Gráfica
Tiragem: 2500 exemplares

A todos agradeço e desejo as maiores felicidades e sucesso! Até Breve!

Esta publicação foi redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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A ANCIPA esteve…
Ocean Business Week
O pescado esteve em destaque na Ocean Business Week, o encontro de negócios
da economia do mar, que se realizou no passado mês de junho, na FIL – Centro de
Congressos de Lisboa.
A ANCIPA participou no evento, com representação da ALIF, juntando num stand
conjunto nove empresas /Entidades com uma diversa gama de produtos, desde
pescado fresco, congelado, bacalhau e conservas.
No mesmo espaço, designado “Portuguese Fish: The Best Fish in the World”
foi ainda possível degustar alguns produtos da lota, cedidos pela Docapesca –
Portos e Lotas, S.A. e confecionados sob a criatividade e experiência da Chef
Patrícia Borges.

Autoridade de
Segurança Alimentar
e Económica
Manuel Tarré, Presidente da Direção
da ANCIPA, reuniu recentemente com
ASAE, com o objetivo de garantir a
continuação do trabalho conjunto entre
aquela Entidade fiscalizadora e a indústria
alimentar.
Foram abordados diversos assuntos, entre
os quais, a data de primeira congelação
do produto final.

Instituto Português
da Qualidade
A Secretária-Geral da ANCIPA, Dina Lopes,
reuniu no passado mês de maio, com os
técnicos do IPQ, no sentido de esclarecer
os próximos passos relativamente à
revisão legislativa quanto ao controlo
metrológico de produtos pré-embalados.
A ANCIPA irá assim acompanhar os
trabalhos a desenvolver nesta matéria,
contribuindo com inputs das empresas
associadas.

ANCIPA

infoancipa julho
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Conferência “O Futuro da Indústria na Europa”
A Confederação Empresarial de Portugal organizou, no dia 1 de julho, no Centro de
Congressos de Lisboa, a Conferência “O Futuro da Indústria na Europa”.
O encontro, que contou com a presença da responsável técnica de comunicação
da Associação, destinou-se à discussão do papel do setor industrial como motor do
crescimento económico na Europa. Enquadrada num panorama de instabilidade
política no seio da União Europeia, com o distanciamento dos Estados-Membros e com
a crescente polarização de posições, foram apresentadas abordagens alternativas com
vista à estabilidade económica da indústria.

Faculdade de Medicina Veterinária
A ANCIPA foi convidada a lecionar uma aula sobre Códigos de
Boas Práticas no Mestrado de Segurança Alimentar da Faculdade
de Medicina Veterinária, da Universidade de Lisboa, no dia 18 de
junho.
A Importância dos Códigos de Boas Práticas, a comercialização
dos produtos da pesca frescos, a rastreabilidade e os
procedimentos de manipulação foram algumas das temáticas
abordadas por Marta Gonçalves, elemento do gabinete técnico e
assessora da ACOPE – Associação dos Comerciantes de Pescado.

Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Brasileira
A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira organizou
o Seminário ‘Exportação para o Brasil’, no dia 2 de junho, em
Lisboa, contando com a participação de um representante da
ANCIPA e sendo distribuída pelos participantes a apresentação
elaborada pela Associação com o tema ‘Processos de registo
e homologação prévia à exportação para o Brasil – Área
Alimentar’.
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Cheetos entra no
segmento de pipocas

Santa Catarina conquista Há um milhão de
prémio principal em
ocasiões de consumo
concurso de conservas
alimentar fora de casa

A marca de snacks Cheetos lançou no
mercado duas variedades de pipocas
– com sabores a queijo e a manteiga.
A Cheetos Popcorn é a nova gama
de produto que a marca detida
pela multinacional PepsiCo traz ao
mercado nacional, entrando assim
num novo segmento de mercado
– o das pipocas. Ao mesmo tempo, a
novidade vem reforçar a aposta em
parcerias de licenciamento.
Está também ativa uma promoção
especial com a oferta de 50% de
desconto em bilhetes individuais
diários para o Parque Warner, em
Madrid, Espanha.

A empresa açoriana Santa Catarina
– Indústria Conserveira, conquistou
cinco prémios no 5.º Concurso
Nacional de Conservas de Pescado,
que teve lugar, em Santarém.
Neste concurso, que visa
premiar, promover, valorizar e
divulgar as conservas de pescado
tradicionais portuguesas, genuínas
e exclusivamente produzidas em
Portugal, a conserveira açoriana
ganhou prémios em quatro dos
produtos que apresentou, incluindo
o mais importante do certame, que
distingue “O Melhor dos Melhores”,
com o Filete de Atum em Azeite com
Gengibre.
A distinção, conferida ao produto
da gama de especialidades da Santa
Catarina num concurso em que se
apresentaram produtos de grande
qualidade, exalta o Filete de Atum
em Azeite com Gengibre como «a
conserva de maior excelência».

Quase 100% dos portugueses tem
algum tipo de consumo alimentar
fora da casa, segundo um novo
estudo da Kantar Worldpanel que
cobre o consumo alimentar feito fora
de casa. Em média, fazemos cerca
de cinco ocasiões de consumo, por
mês, fora de casa. O que resulta em
cerca de um milhão de ocasiões de
consumo alimentar fora de casa, por
dia, aproximadamente.
Uma das conclusões mais curiosas
prende-se com as diferenças entre
a região Norte do País e a região
da Grande Lisboa, por exemplo. O
consumo na zona metropolitana da
capital é bastante mais individual,
ou acompanhado por colegas de
trabalho, enquanto no Norte o
consumo ocorre mais frequente na
companhia de familiares e amigos.

Atualidade

Exportações de frutos e
hortícolas portugueses
cresceram 24% em 2015

Solução Homologada
ViGIE Solutions

Limitação de produtos
em máquinas de vending

A produção de fruta e produtos
hortícolas em Portugal está cada
vez mais direcionada para o exterior,
tendo registado em 2015 um forte
crescimento de 24% nas exportações
face ao ano anterior, com um valor de
570 milhões de euros, de acordo com
o estudo setorial ‘Frutas e Produtos
Hortícolas’ da Informa D&B. Se
recuarmos até ao início da década,
este crescimento das exportações
é de mais de 80%, já que o setor
exportou 313 milhões de euros em
2010.
Espanha é o mercado externo mais
importante, reunindo uma quota de
cerca de 40% das exportações em
2015. Outros países em destaque
são a Holanda e a França, com
participações respetivas 10% e 11%
nas exportações. No que diz respeito
às importações, Espanha assume
também grande destaque, com uma
quota de 61% do total em 2015.

A ViGIE disponibiliza uma solução
de monitorização contínua, com
registadores de temperatura wireless,
concebida para a monitorização
das câmaras de conservação e/ou
congelação de produtos alimentares
de acordo com a homologação pela
portaria 1129/2009.
Os registadores enviam toda a
informação automaticamente para
uma plataforma online que possibilita
o envio de alertas (em caso de
falhas de energia ou portas abertas)
e a programação de relatórios
automáticos.
Como plataforma integrada, permite
ainda a monitorização de vários
parâmetros (Consumos Energéticos,
CO2, etc…), tornando-a na plataforma
mais completa no apoio à decisão e
geração de poupanças.

Foi publicado o Despacho n.º 7516A/2016 que determina condições
para a limitação de produtos
prejudiciais à saúde nas máquinas
de venda automática, disponíveis
nas instituições do Ministério da
Saúde, com vista a implementar
um conjunto de medidas para a
promoção da saúde em geral, e em
particular para a adoção de hábitos
alimentares saudáveis.
Os contratos a celebrar, para
instalação e exploração de
máquinas de venda automática,
pelas instituições do Ministério
da Saúde não podem contemplar
a venda de diversos produtos,
tais como: salgados, pastelaria,
refeições rápidas, snacks,
designadamente tiras de milho,
batatas fritas, aperitivos e pipocas
doces ou salgadas, entre outros.

infoancipa julho
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Atualidade

O Decreto-Lei nº 26/2016,
publicado a 9 de junho,
assegura a execução e garant
cumprimento, na ordem juríd
interna, das obrigações decorren
Regulamento (UE) nº 1169/2011
Regulamento de Execução (U
nº 1337/2013.
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Investimento em startups
de entrega de ‘kits’ para
refeições bate recordes

Folhetos
publicitários lideram

Os investimentos em serviços de
entregas de “kits” de refeições
bateram recordes em 2015, à boleia
das starups Blue Apron, nos Estados
Unidos, e Hello Fresh, na Alemanha.
No último ano, estas duas ‘startups’
dominaram o investimento feito em
negócios de serviços de entregas de
‘kits’ de alimentos na medida certa
para a preparação de uma refeição.
As empresas pretendem competir
com os tradicionais supermercados,
garantindo o transporte dos
ingredientes diretamente dos
agricultores para casa dos
consumidores.
Ao mesmo tempo, as empresas
investem em produtos biológicos
ou variedades de legumes que não
se encontram nas prateleiras dos
supermercados tradicionais, atraindo
os consumidores que pretendem
cozinhar refeições diferentes sem
necessidade de preparar uma lista de
compras nem de se dirigirem à loja.

O investimento na distribuição de
folhetos publicitários nas caixas
de correio aumentou 3,9% em
Portugal nos últimos cinco anos.
Cada lar português recebe em
média sete folhetos publicitários
por semana. O investimento neste
tipo de divulgação está a crescer,
segundo um estudo divulgado pela
European Letterbox Marketing
Association (ELMA), a organização
europeia de distribuição de
publicidade em caixa de correio,
que em Portugal opera através da
parceira Mediapost.
De acordo com o estudo, o
impacto deste canal que tem
crescido mais rápido do que a TV
ou a imprensa.

te o
dica
ntes do
1 e do
UE)

Publicadas medidas nacionais do
Regulamento nº1169/2011
O documento fixa as normas de prestação
de informação relativas aos géneros
alimentícios não pré-embalados, ou seja,
os géneros alimentícios apresentados
para venda ao consumidor final ou aos
estabelecimentos de restauração coletiva
sem acondicionamento prévio, bem como
os géneros alimentícios fornecidos por
estabelecimentos de restauração coletiva,
os pré-embalados para venda direta e os
embalados nos pontos de venda a pedido
do comprador, designadamente, no que
respeita ao modo de indicação:

a) De todos os ingredientes ou auxiliares tecnológicos enumerados no anexo II do Regulamento, ou derivados de
uma substância ou produto nele enumerado, que provoquem alergias ou intolerâncias, utilizados no fabrico
ou na preparação de um género alimentício e que continuem presentes no produto acabado, mesmo sob uma
forma alterada;
b) De outras menções, no caso de géneros alimentícios não
pré-embalados que se destinem à venda ao consumidor final ou aos estabelecimentos de restauração coletiva, ou
dos géneros alimentícios embalado nos pontos de venda a
pedido do comprador ou pré-embalados para venda direta.
O diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2011/91/UE relativa às menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género alimentício, instituindo ainda um regime sancionatório para os
incumprimentos.

Obrigatoriedades da quantidade
líquida na rotulagem
Na rotulagem dos géneros
alimentícios deve constar
sempre um conjunto de
menções obrigatórias, sendo a
quantidade líquida do género
alimentício uma delas.
A quantidade líquida deve ser expressa
em:
• Unidade de volume (o litro, o centilitro,
o mililitro) para os produtos líquidos;
• Unidade de massa (o quilograma ou o
grama) para os outros produtos.
Quando uma pré-embalagem for constituída por duas ou várias pré-embalagens
individuais que contenham a mesma
quantidade do mesmo produto, a indicação da quantidade líquida será dada pela
menção da quantidade líquida contida

em cada embalagem individual e do número total destas embalagens. Estas indicações não são, contudo, obrigatórias
quando se puder ver claramente e contar
facilmente, do exterior, o número total
de embalagens individuais e quando se
puder ver claramente da exterior uma
indicação, pelo menos, da quantidade
líquida contida em cada embalagem individual.
Caso uma pré-embalagem seja constituída por duas ou várias embalagens individuais que não sejam consideradas como
unidades de venda, a indicação da quantidade líquida será dada pela menção da
quantidade líquida total e do número total de embalagens individuais.
Caso um género alimentício sólido seja
apresentado dentro de um líquido de cobertura, deve ser igualmente indicado o
peso líquido escorrido desse género alimentício. Se o género alimentício tiver

sido vidrado, o peso líquido declarado
deve excluir o peso da camada de gelo.
No entanto, existem alguns géneros alimentícios em que a quantidade líquida
não é obrigatória:
• Géneros alimentícios sujeitos a perdas
consideráveis de volume ou de massa e
que sejam vendidos à unidade ou pesados na presença do comprador;
• Géneros alimentícios cuja quantidade
líquida seja inferior a 5 g ou 5 ml (excepto especiarias ou plantas aromáticas);
• Géneros alimentícios normalmente
vendidos à unidade, desde que o número de unidades possa claramente ser
visto e facilmente contado do exterior
ou, se tal não for possível, que este seja
indicado na rotulagem.
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Dos óleos
de sementes aos insetos
A EFA publicou um Parecer
Científico sobre o perfil de
risco relacionado com a
produção e consumo de
insetos para alimentação
humana e animal, após um
pedido da Comissão Europeia
para avaliação dos riscos
microbiológicos, químicos e
ambientais que estão a surgir.
Essa avaliação irá abranger as principais
etapas da cadeia, desde a produção ao
consumo. O estudo conclusivo deverá ser
baseado na avaliação dos potenciais riscos
colocados pelo uso de insetos em alimentos para humanos e animais em relação a
outras fontes de proteína normalmente
usadas.
Nos últimos anos tem vindo a registar-se
um crescente interesse no uso de insetos
para alimentação humana e animal. Os
insetos são considerados boas alternativas
às fontes tradicionais de proteína animal
tais como carne de frango, de porco, de
vaca ou de peixe.
A criação de insetos, quando otimizada, é
sugerida para que haja menor libertação
de gazes com efeito de estufa e de amónia como sucede no gado bovino e suíno,

e uma maior eficiência de conversão do
alimento em proteína (os grilos para produzirem a mesma quantidade de proteína,
necessitam de 6 vezes menos de alimento
que as vacas, 4 vezes menos que as ovelhas e 2 vezes menos que os porcos e galinhas). A criação de insetos pode ser uma
atividade de reduzida tecnologia e requer
um baixo investimento. Os insetos edíveis
contêm proteína de alta qualidade, vitaminas e aminoácidos, para os humanos,
além disso têm um elevado índice de conversão. Desde 2003 que a FAO está a trabalhar nesta matéria em muitos países (FAO,
2013).
Segundo a FAO prevê-se que a população
mundial até 2050 chegue aos 9 biliões,
obrigando a um crescimento da produção mundial de alimentos para animais e
para humanos a partir da disponibilidade
dos recursos existentes resultando numa
maior pressão do ambiente. Prevê-se escassez de terra arável, de água, de recursos florestais, de produtos da pesca e dos
recursos de biodiversidade, bem como nutrientes e energias não renováveis.
Mais de 2000 espécies de insetos foram documentados na literatura como edíveis, a
sua maioria em países tropicais.
O perfil de risco aborda os riscos biológicos (bactérias, vírus, parasitas, fungos,
priões), perigos químicos (metais pesados,
toxinas, medicamentos veterinários, hor-

monas e outros) bem como os alergénicos
e perigos relacionados com o ambiente.
Conclui-se que tanto para os perigos biológicos como para os perigos químicos, os
métodos específicos de produção, o substrato usado, o estádio da colheita, as espécies de insetos, bem como os métodos
usados para futuro processamento, todos
terão um impacto sobre a possível presença de contaminantes químicos e biológicos nos produtos de insetos usados para
alimentação humana e animal.
É preciso haver mais pesquisa para fazer
uma melhor avaliação dos riscos, nomeadamente em relação ao uso de certos
substratos como desperdício alimentar ou
estrume. Não há estudos de recolha de dados sistemática suficientes.
Existe no entanto legislação em vigor com
impacto sobre o uso de insetos como alimento para humanos e para animais. O
Regulamento (CE) nº 999/2001, não permite a Proteína Animal Processada de insetos
- PAP (do inglês, Processed Animal Protein)
para alimento de animais de produção devido à falta de perfil de risco.

QUALIDADE

Alimentos Especiais
- alterações ao quadro regulamentar

O conceito de “Alimentos Especiais” é extinto, passando este grupo a designar-se
genericamente por “Alimentos para Grupos Específicos”, onde já não se incluirão
os alimentos especialmente produzidos para consumidores com intolerância ao
glúten. Passarão a reger-se pelo Regulamento de Execução (UE) nº 828/2014 da Comissão, relativo à prestação de informações aos consumidores sobre a ausência
ou a presença reduzida de glúten nos alimentos, cujas disposições serão igualmente aplicáveis a partir de 20 de julho de 2016.
Importa esclarecer os operadores económicos sobre as novas regras aplicáveis
a estes géneros alimentícios, pelo que pode ser acedida aqui uma apresentação
sobre alimentos destinados a grupos específicos da população.

Alergia Alimentar na Restauração
O manual “Alergia
Alimentar na
Restauração” foi criado
com o objetivo de
informar, educar e ajudar
os setores da restauração,
hotelaria e turismo a lidar
com a alergia alimentar e
com as novas disposições
previstas no Regulamento
1169/2011 da União
Europeia.

O manual destina-se também aos muitos profissionais da saúde que pretendem obter informações atualizadas sobre este tema para assim poderem informar as famílias, em particular
quando consomem fora de casa.
As alergias de origem alimentar são um fenómeno cada vez mais frequente, estimando-se que
tenha aumentado 18% numa década. O tratamento base para a alergia alimentar e para a prevenção das reações alérgicas é a exclusão dos alimentos implicados. Contudo, a necessidade de
exclusão total de alguns alimentos gera um elevado nível de ansiedade nos doentes, familiares
e amigos, perante o medo constante de uma exposição acidental. Por esta razão, surge este manual divido em duas grandes partes. Uma primeira, destinada a explicar a alergia, sua prevenção
e cuidados a ter. E uma segunda parte, muito prática, destinada a todos os que estão a trabalhar
no setor da restauração.
O manual resultou do trabalho de diversos especialistas da área, clínicos, académicos, investigadores da FCNAUP e FMUP e teve o apoio de instituições e associações ligadas ao setor, como
a APHORT (Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo) que foram determinantes para o projeto se iniciar. Teve ainda o apoio científico da SPAIC (Sociedade Portuguesa de
Alergologia e Imunologia Clínica) e da ALIMENTA (Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares) e ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica).
Consulte o manual na categoria notícias do site da Associação: www.ancipa.pt
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Com a publicação do Regulamento (UE) nº 609/2013,
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos
alimentos para lactentes e crianças pequenas, aos alimentos
destinados a fins medicinais específicos e aos substitutos
integrais da dieta para controlo do peso, que entra em
aplicação a 20 de julho de 2016, o quadro regulamentar
aplicável aos atualmente conhecidos por “Alimentos
Especiais” vai sofrer alterações.

EM
FOCO
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Açúcar & Sal
A guerra teve início com
o combate ao excesso de
açúcar consumido pelos
portugueses. No passado
mês de abril a DireçãoGeral de Saúde (DGS) e a
industria da alimentação
assinavam um protocolo
com o objetivo de reduzir
os pacotes de açúcar
da restauração para 5 a
6 gramas. Depois desta
medida, já muito se falou
de gorduras trans e do
exacerbado consumo de sal.
A saúde está na ordem do
dia. Mas afinal o que está a
mudar na alimentação dos
portugueses? Como é que a
indústria se adapta às novas
medidas?

Todos os anos, a Direção-Geral da
Saúde publica um relatório onde reúne
a informação mais relevante sobre o
estado da alimentação dos portugueses.
O relatório deste ano, “Portugal –
Alimentação Saudável em Números
2015”, confirma que a alimentação
inadequada é já a principal responsável
pelos anos de vida saudável perdidos
pelos portugueses.
No que toca ao açúcar, já a partir
de janeiro de 2017, todos os pacotes
distribuídos na cafetaria e restauração
terão menor quantidade, fruto de um
acordo assinado entre a indústria e as
autoridades de saúde.
O acordo estabelece uma redução por
cada pacote, que passará a conter entre
cinco e seis gramas de açúcar, em vez
dos atuais seis a oito gramas
Sabemos agora que o consumo
elevado de sal não afeta apenas os
adultos. Afeta também as crianças
portuguesas. Mais de 70 % das crianças
nacionais observadas entre os 8 e
9 anos já consomem sal acima das
recomendações internacionais nestas
idades.
De acordo com o mesmo relatório
a pastelaria produzida apresenta

quantidades acima do recomendado de
ácidos gordos trans (valores superiores
a 2% do total de gorduras). O consumo
deste tipo de gorduras que estão
muitas vezes rotuladas na lista de
ingredientes com as denominações de
“gordura totalmente ou parcialmente
hidrogenada” ou “óleos totalmente
ou parcialmente hidrogenados” pode
aumentar significativamente o risco
de doença cardiovascular. Isto a par de
quantidades elevadas de açúcar e sal
neste tipo de alimentação.
A apetência de crianças e adolescentes
por fruta e hortícolas continua a baixar
todos os anos. Em 2002, 5,7 % dos
adolescentes inquiridos dizia “nunca ou
raramente” consumir fruta. Em 2014,
são já 9% dos jovens inquiridos a referir
que nunca ou raramente a consomem.

Refeições com 2 gramas de sal
Outro dos objetivos do Programa
Nacional para a Promoção de
Alimentação Saudável passa por
concentrar esforços na redução de sal
na alimentação dos portugueses.
A nossa população está a consumir,
por dia, per capita, 10,9 gramas de
sal, o dobro da recomendação feita

pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). A meta é estipular valores
limite, variáveis em função do prato e
dos acompanhamentos, que apontem
tendencialmente para um valor abaixo
dos 2 gramas.
O trabalho de campo prevê-se difícil,
principalmente na intervenção ao
nível da restauração, tendo em conta
a quantidade de estabelecimentos
disponíveis. É aqui que entre o trabalho
e compromisso das Associações que
representam o setor, promovendo
a sensibilização e disponibilizando
material de autocontrolo pelos
associados.

Indústria e legisladores
‘abrandam’ semáforos
nutricionais
Durante a apresentação do estudo em
torno da Alimentação Saudável, as novas
tabelas nutricionais por cores voltaram
a estar na ordem do dia, embora sem
qualquer evolução nesse sentido.

Diese

“A Peipen, seguindo as indicações
da OMS, tem feito o seu trabalho na
identificação das melhores práticas
e tendências mundiais no sector alimentar. Neste sentido, tem vindo a
implementar alterações ás suas receitas tradicionais com vista à redução
do sal em refeições e produtos com
sal, assim como, reduzindo os níveis
de açúcar incluídos nos produtos
doces, nomeadamente, no pastel de
nata. É também preocupação da Peipen a criação de novos produtos que
adoptem ingredientes mais saudáveis
e com características especiais. Falamos de refeições vegetarianas em que
o consumidor não sente a falta da
carne ou peixe, ou de produtos sem
glutén na sua composição para que
a oportunidade de acesso aos nossos
sabores possa ser alargada a um novo
universo de consumidores.

O sonho de um homem levou ao nascimento da marca Diese “…em 1955
eu tive uma ideia: construir um sistema de alimentação como forma de
defender e promover a saúde. Porque
através da nutrição conquista-se e defende-se a saúde”. Esta é a frase que
se pode ler no site da empresa e que
melhor defende o espirito da Diese.

A utilização de ingredientes/matérias
primas, hoje consideradas com maior
benefício para a saúde humana, como
por exemplo a batata doce, em substituição dos produtos tradicionalmente
usados, como a batata tradicional,
são também soluções que temos vindo a incorporar nas nossas receitas.

13

Como aposta num segmento mais
jovem, a marca lançou as fit kid, as
barras de cereais que os pais aprovam
e as crianças adoram!
“As barras de cereais Fit Kid da marca
Diese, são um lanche único, equilibrado, especialmente concebido para
crianças dos 6 aos 12 anos.
Diese Fit Kid foi desenvolvida por especialistas em nutrição infantil que
disponibilizaram uma merenda equilibrada e nutricionalmente rica. Estão
disponíveis nos sabores de Baunilha e
Chocolate, cada variedade tem 2 imagens distintas de bocas divertidas.”

Hugo Gusmão,
Dep. Marketing

Em suma, consideramos que este
trabalho de adequação de receitas ás
exigências da saúde humana e a apresentação de soluções criativas e saudáveis são o caminho do sucesso neste sector a nível nacional e um factor
determinante para estar no mercado
internacional.”
Helena Araújo,
CEO

infoancipa julho

O que está
a mudar?

Peipen
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O que muda na
Taxa de Iva da Restauração?
A cobrança do Imposto de
Valor Acrescentado (IVA) na
restauração sofreu alterações
desde 1 de julho. Este alívio
nas taxa de IVA não vem só:
traz atrás de si uma complexificação das regras. “Take-away”,
menus e buffets são as situações que suscitam mais dúvidas e exigem maior atenção.

Num sumo natural, por exemplo, pode
incidir a taxa máxima (23%), caso seja
consumido no restaurante ou a taxa
reduzida (6%) de IVA, se for adquirido
numa refeição para levar.

A distinção que é feita entre “prestação de serviços” e “transmissão de
bens” ajuda a compreender as diferenças na taxação. Uma refeição servida num restaurante ou no âmbito de
um serviço de catering é considerada
parte integrante de um serviço mais
alargado, enquanto a compra de refeições para levar ou de take away é vista como uma transmissão de bens, já
que não há o usufruto de um conjunto
“Refeições consumidas no estabeleci- alargado de serviços.
mento” e “refeições prontas a consumir” para take away, drive in ou entrega Também os serviços de restauração com
ao domicílio passam a ter um novo en- preços globais únicos previamente fixatendimento, segundo a lei. A novidade dos, como os menus e buffets, são contem consequências como a aplicação templados nas novas regras de taxação
de taxas diferentes (consoante o tipo determinadas no Orçamento do Estado
de refeição) sobre uma mesma bebida, para 2016.
vendida pelo mesmo estabelecimento.

Restauração e catering
Consideram-se “serviços de restauração e
de catering” os que forneçam comida ou
bebidas (preparadas ou não), acompanhadas de serviços de apoio suficientes para
permitir o consumo imediato das mesmas.
Neste âmbito, é aplicada a taxa intermédia de IVA de 13% aos alimentos, águas
naturais e produtos de cafetaria (como
chá, café, café com leite, leite com chocolate). Os restantes produtos, ou seja,
bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas ou
adicionadas de gás carbónico ou outras
substâncias, são taxados a 23%.

Como se aplicam, então, as taxas
de IVA em proporção nos menus?
As novas regras de cobrança do IVA na
venda de menus são complexas. A alternativa é actualizar o sistema informático das caixas registadoras, o que obriga

FISCA
LIDADE
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ao pagamento pela intervenção. Desde 1
de julho, nos menus, as taxas de IVA são
aplicadas em proporção Que quer isto
dizer? Imagine que vende um bitoque a
9€, um refrigerante a 2€ e o café a 1€,
num total de 12€.
Agora, decide transformar isto num
menu de 10€.Como dois produtos – o bitoque e o café – estão na taxa de 13% e o
refrigerante a 23%, primeiro tem de calcular o peso de cada taxa no preço original. Como o bitoque e café (13%) custam
10 euros representam 83,3% e o refrigerante (23%) os restantes 16,7%. Sabendo
o peso de cada taxa, tem depois de aplicá-la no valor de 10€ do menu.
Feitas as contas, a parte do bitoque e
café pagam 8,33€ já com o IVA de 13%
e o refrigerante paga 1,67€, já com o IVA
de 23%. Tudo somado, o menu custa dez
euros e a aplicação separada de taxas de
IVA garante ao Estado 1,27 euros de IVA
(0,96€ de da parte do bitoque e café e
0,31€ da parte do refrigerante)

Refeições prontas a consumir
As refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar (take
away/drive in) ou com entrega ao domicílio, são consideradas uma transmissão
de bens, uma vez que não incluem o
usufruto de serviços de apoio relevantes,
como os que existem nos restaurantes.
Neste âmbito, os pratos ou alimentos,
desde que acabados de preparar, são taxados a 13%.Os restantes produtos são
comercializados de acordo com as taxas
individuais definidas no Código do IVA.
Assim, produtos como sumos, iogurtes e
pão são taxados a 6%; as águas minerais
e vinhos comuns a 13% e as restantes
bebidas alcoólicas a 23%, assim como os
refrigerantes, gelados e produtos de pastelaria. Caso a venda seja feita por um
preço global único, como acontece com
os menus, e as taxas de IVA dos produtos
incluídos variem, aplica-se a taxa mais
elevada.

Vending machines ou
supermercados
Nas máquinas de venda (vending machines)
as novas regras da restauração não se aplicam, sendo os produtos vendidos com as
taxas individuais fixadas no Código do IVA.
Também nos supermercados prevalecem as taxas individuais. Caso estes estabelecimentos confecionem refeições
para consumo imediato, em regime de
take away ou entrega ao domicílio, as
regras a aplicar são as definidas para as
refeições prontas a consumir.

Outras alterações
O Governo comprometeu-se alargar a
reposição do IVA nos 13% a todo o serviço de bebidas a partir de Janeiro de 2017.
Consulte a lista de produtos sujeitos às
taxas intermédias e reduzidas, fixadas
no Código do IVA, em www.ancipa.pt

Portugal
2020

16

Balcão 2020
vai ser alvo de maior simplificação
O Balcão 2020 constitui o
ponto de acesso aos Programas
Operacionais financiados pelos
FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento) para
todas as entidades que pretendam candidatar a financiamento os seus projetos, onde é
possível encontrar informação
sobre os financiamentos disponíveis no período 2014-2020 e
tudo o que deve saber sobre a
apresentação da sua candidatura e o acompanhamento do
seu projeto nas suas diversas
fases.

Tendo o Balcão 2020 sido criado para
facilitar o processo de candidatura aos
fundos da União Europeia, o mesmo vai
ser alvo de um processo de maior simplificação, no âmbito do Simplex, de forma a melhorar a gestão das candidaturas e os projetos submetidos ao Portugal
2020.

- Estabelecimento de um procedimento
automático que permita ao promotor
desistir de uma candidatura através da
sua área online reservada no Balcão
2020;

A iniciativa de simplificação, designada
de Balcão 2020 2.0, vai ser desenvolvida
através das seguintes iniciativas:

- Desmaterialização do processo de validação da situação dos promotores perante o fisco.

- Desenvolvimento de uma nova versão
da área reservada online dos promotores, tendo presente o alargamento das
atuais funcionalidades e a maior eficiência processual;

O Balcão 2020 2.0 deverá estar concluído
até ao 1.º trimestre de 2018.

- Realização de inquéritos de satisfação
bienais (a partir do 4.º Trimestre de
2016), de modo a promover a melhoria
contínua do Balcão 2020 e a sua orientação para os utilizadores;
-
Criação de mecanismos eletrónicos
que permitam a aceitação eletrónica
da decisão de aprovação das candida-

turas, sem necessidade de assinatura
em papel;

Para saber mais consulte ainda o sítio
do Simplex.

PLANO DE AVISOS 2016
I&D Empresarial

CI

Programas Mobilizadores

PO Algarve

PO Alentejo

PO Lisboa

PO Centro

PO Norte

POISE

PI

POCH

OT

Calendário de Abertura de Aviso
Abertura

Encerramento

1

1.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Maio 2016

Setembro 2016

Inovação Empresarial e empreendedorismo Inovação Produtiva

1

1.2, 3.3,
Sim
8.5

Sim Sim Sim Sim Sim

Junho 2016

Setembro 2016

CI

Inovação Empresarial e empreendedorismo Empreendedorismo Qualificado

3

3.18.5

Sim Sim Sim Sim Sim

Junho 2016

Setembro 2016

CI

Modernização e Capacitação da
Administração Pública

11

11.1

Sim Sim

Junho 2016

Setembro 2016

CI

Qualificação PME

Projetos Conjuntos de FormaçãoAção

8

8.5

Sim

Junho 2016

Setembro 2016

CI

I&D Empresarial

Vale I&D

Sim Sim Sim Sim Sim

Junho 2016

Setembro 2016

CI

Inovação Empresarial e empreendedorismo Vale Empreendedorismo

CI

Qualificação PME

CI

Capacitação da Administração
Pública

Sim
Sim

1

1.2

3

3.1

Sim Sim Sim Sim Sim

Junho 2016

Setembro 2016

Contratação de Recursos Altamente
Qualificados

8

8.5

Sim Sim Sim Sim Sim

Junho 2016

Dezembro 2016

I&D Empresarial

Projetos Individuais de I&D Empresas

1

1.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Julho 2016

Setembro 2016

CI

I&D Empresarial

Núcleos de I&D (Projetos Individuais)

1

1.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

julho 16

Setembro 2016

CI

Internacionalização PME

Internacionalização PME
(Projetos Individuais)

3

3.2, 8.5 Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Julho 2016

Outubro 2016

CI

Qualificação PME

3

3.3, 8.5 Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Julho 2016

Outubro 2016

CI

SIAC - Ações Coletivas

SIAC - Promoção do Espírito
Empresarial

3

3.1

Sim

Julho 2016

Outubro 2016

CI

SIAC - Ações Coletivas

SIAC-Internacionalização

3

3.2

Sim

Sim

Sim

Julho 2016

Outubro 2016

CI

Internacionalização PME

Internacionalização PME (Projetos
Conjuntos)

3

3.2

Sim

Sim

Sim Setembro 2016 Novembro 2016

CI

Qualificação PME

3

3.3

Sim

Sim

Sim Setembro 2016 Novembro 2016

CI

SIAC - Ações Coletivas

3

3.1

Sim

Sim Sim

CI

I&D Empresarial

1

1.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Outubro 2016

Dezembro 2016

CI

I&D Empresarial

Projetos Demonstradores I&D
(Projetos Individuais e Projetos em
Copromoção)

1

1.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Outubro 2016

Dezembro 2016

CI

I&D Empresarial

Vale I&D

1

1.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Outubro 2016

Dezembro 2016

CI

Inovação Empresarial e empreendedorismo Vale Empreendedorismo

3

3.1

Sim Sim Sim Sim Sim

Outubro 2016

Dezembro 2016

CI

Internacionalização PME

Vale Internacionalização

3

3.2

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Outubro 2016

Dezembro 2016

CI

Qualificação PME

Vale Inovação

3

3.3

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Outubro 2016

Dezembro 2016

Eficiência energética nas empresas

4

4.2

Sim Sim Sim Sim Sim

Novembro
2016

Dezembro 2020

SEUR Eficiência energética nas empresas

Qualificação PME
(Projetos Individuais)

Qualificação PME (Projetos
Conjuntos)

SIAC - Promoção do Espírito
Empresarial

I&D Empresarial (Projetos em
Copromoção)

Sim

Setembro 2016 Novembro 2016
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CI

Tipologia de Intervenção/ Identificação
do Aviso

POSEUR

Instrumento

POCI

Domínio Temático

Programa Operacional

Portugal
2020

P2

Portaria nº 50/2016,
23/03

Constituição de Seguro das Populações
Aquícolas

Portaria nº113/2016,
de 29/04

Portaria nº116/2016,
de 29/04
Portaria nº117/2016,
de 29/04

Recolha de Dados no Quadro da
Politica Comum das Pescas

Portaria nº 63/2016, de
31/03

Planos de Produção e Comercialização
Desenvolvimento de Novos Mercados,
Campanhas Promocionais e Outras
Medidas de Comercialização

Serviços de Gestão, de Substituição e de
Aconselhamento às explorações aquícolas
Investimentos Produtivos

Aquicultura Biológica, à Conversão para
Sistemas de Ecogestão e Auditoria e à
Prestação de Serviços Ambientais pela
Aquicultura

Controlo e Inspeção no Quadro
da Politica Comum das Pescas

Portaria nº112/2016,
de 28/04

todas as tipologias
todas as tipologias
Aquicultura biológica, da conversão para
sistemas de ecogestão e auditoria
Prestação de serviços ambientais pela
aquicultura
todas as tipologias
todas as tipologias

Portaria nº 53/2016, de
24/03

todas as tipologias

Portaria nº 58/2016, de
28/03

todas as tipologias
Visem contribuir para a poupança de energia
ou a redução do impacto no ambiente,
incluindo o tratamento de resíduos
Visem melhorar a segurança, a higiene, a
saúde e as condições de trabalho

P5
Transformação dos produtos da pesca e
da aquicultura

Portaria nº 64/2016, de
31/03

Apoiar a transformação de capturas de peixe
que não possa ser destinado ao consumo
humano
Visem a transformação de subprodutos
resultantes das principais atividades de
transformação

Visem a transformação de produtos da
aquicultura biológica em aplicação dos art.
6º e 7º do Regulamento (CE) nº834/2007 do
Conselho, de 28 de junho
Visem dar origem a produtos novos
ou melhorados, a processos novos ou
melhorados, ou a sistemas de gestão e
organização novos ou melhorados

junho

maio

abril

março

fevereiro

janeiro

dezembro

2017
novembro

outubro

Tipologia

Inovação

Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura, nos Dominios da
Inovação, do Aconselhamento e
dos Investimentos Produtivos

Promoção da Saúde e do Bem
Estar Animal

P3

Regulamento

setembro

Medida

agosto

2016
julho

Prioridade da União
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As empresas e as autarquias que tenham
projetos financiados ao abrigo dos fundos
comunitários do Portugal 2020 têm um novo
incentivo ao seu disport- O Acelerador de
Investimento ao Portugal 2020. Este mecanismo
é uma medida “excecional e temporária”, que
tem como principal objetivo acelerar a execução
dos projetos e antecipar o investimento das
empresas de forma concentrada no ano de 2016.
Como é possível adquirir esse benefício? Através da atribuição
de uma majoração – que varia entre os 7,5% e os 10% – às
empresas e às autarquias que antecipem investimentos.
No caso das empresas, a majoração aplica-se nos seguintes
casos:
1. Para as empresas que tenham projetos de investimento
previstos para 2017 ou nos anos seguintes:
– Se anteciparem os investimentos para 2016, receberão uma
majoração no incentivo reembolsável na ordem dos 10%, em
relação ao investimento antecipado.
2. Para as empresas que tenham projetos de investimento
previstos para 2016:
– Se elas executarem efetivamente em 2016 mais de 50% do
investimento programado terão direito a uma majoração de
7,5% no incentivo reembolsável.
O objetivo deste mecanismo é acelerar a concretização dos
projetos aprovados no âmbito do Portugal 2020, para que
mais rapidamente sejam visíveis os efeitos dos fundos comunitários na economia portuguesa, nomeadamente, no que diz
respeito à criação de emprego e exportações.

Participe
na Feira
Internacional
de Macau
2016
20 a 22 de outubro

Venetion Macao-Resort Hotel
A Feira Internacional de Macau é a primeira
exposição em Macau acreditada pela
“UFI- The Global Association of the Exhibition
Industry” e funciona como plataforma
regional de cooperação com o interior da
China, especialmente com a Região do Delta
do Rio das Pérolas, assim cmo com os Países
de Língua Portuguesa, a UE e o resto do
mundo.
Inscrições até 5 de agosto

Passível de reembolso ao
abrigo do Portugal2020
Mais informações:
geral@ancipa.pt ou ajepc@ajepc.com
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Comunicação
de falta ao
trabalho

A falta ao trabalho, e de acordo com o artigo 253º do Código do Trabalho,
quando previsível deve ser comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima de 5 dias.
Caso aquela antecedência não possa ser cumprida, nomeadamente por a
ausência ser imprevisível com aquela antecedência, a comunicação ao empregador será efetuada logo que possível.
Relativamente à prova de falta justificada, deve ter-se presente que o empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência, exigir ao
trabalhador prova do facto invocado para a justificação, que deverá ser apresentada em prazo razoável. Caso o trabalhador não o faça, será a ausência
considerada injustificada.

Pensões por acidente
de trabalho
sobem 0,4% com retroactivos
As pensões por incapacidade permanente ou morte devido a acidente de trabalho
vão subir em 0,4%. Uma portaria publicada em Diário da República dá conta dessa
atualização, depois de ter ficado congelada em 2015 pelo anterior Governo.
Essa decisão tomada no ano passado teve por argumento impedir um corte, na
sequência variação anual do índice de preços no consumidor (IPC) –a inflação –,
disponível em 30 de novembro de 2014, ter apresentado um valor negativo.
Como a atualização para 2016 entra, para todos os efeitos, em vigor a partir de 1
de janeiro, os pensionistas abrangidos vão receber os valores com retroativos no
processamento da próxima pensão.

A ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) esclarece que, no caso em que
a segurança social tenha impossibilidade de realizar a verificação da situação de
doença ou se decorreram 48 horas após a entrega do requerimento e não tenha
havido comunicação ao empregador da convocação do trabalhador, o empregador
pode indicar um médico para efetuar a fiscalização, não podendo este ter qualquer
vínculo contratual anterior ao empregador.
O empregador pode ainda indicar um médico para verificação da situação de doença do trabalhador, caso seja informado de que o exame médico não se realizou
nos três dias úteis seguintes ao requerimento ou em situação de impedimento do
trabalhador se não tiver obtido indicação de nova data para o exame por parte dos
serviços da segurança social nas quarenta e oito horas.
A verificação efetuada por médico designado pelo empregador respeita todas as
imposições inerentes à verificação pelos serviços da segurança social.

Atualização
das Taxas de
Propriedade
Industrial
Foi publicada em Diário da República a atualização das Taxas de
Propriedade Industrial para 20162017, aplicável desde de Julho de
2016.
A nova tabela de taxas em vigor
pode ser consultada em www.
marcasepatentes.pt
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Indicação de médico
pelo empregador
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Nacional
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22

Legislação Comunitária

Legislação Nacional

Recomendação (UE) 2016/1111 da Comissão, de 6 de julho de
2016, sobre a monitorização do níquel nos alimentos.

Portaria n.º 64/2016 - Diário da República n.º 63/2016, de 31
de março

Regulamento de Execução (UE) 2016/854 da Comissão, de
30 de maio de 2016, que autoriza determinadas alegações de

Mar
Aprova o Regulamento do Regime de Apoio no Domínio da
Transformação dos Produtos da Pesca e da Aquicultura

saúde relativas a alimentos que não referem a redução de um risco
de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças e que altera
o Regulamento (UE) nº 432/2012.

Regulamento (UE) 2016/683 da Comissão, de 2 de maio 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 ácido propiónico — propionatos (E 280 — 283) em «tortillas».

Regulamento (UE) 2016/582 da Comissão, de 15 de abril
de 2016, que altera o Regulamento (CE) nº 333/2007 no que diz
respeito à análise do arsénio na forma inorgânica, chumbo e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e a certos critérios de
desempenho da análise.

Decreto-Lei n.º 23/2016 - Diário da República n.º 107/2016,
de 3 de junho
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Estabelece os requisitos para a proteção da saúde do público em
geral no que diz respeito às substâncias radioativas presentes
na água destinada ao consumo humano, fixando os valores
paramétricos, frequências e métodos aplicáveis para o seu controlo,
e transpõe a Diretiva n.º 2013/51/EURATOM, do Conselho, de 22 de
outubro de 2013

Despacho n.º 7516-A/2016 – Diário da República n.º 108/2016,
1º Suplemento, Série II de 6 de junho
Determina condições para a limitação de produtos prejudiciais
à saúde nas máquinas de venda automática, disponíveis nas
instituições do Ministério da Saúde, com vista a implementar um
conjunto de medidas para a promoção da saúde em geral, e em
particular para a adoção de hábitos alimentares saudáveis

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

