Junho 2017
periodicidade trimestral – 0.50€

Peridiocidade trimestral - preço 0.50€

ancipa
www.ancipa.pt

Uma radiografia
do “ novo consumidor”
+racional
+conectado
+exigente com
os produtos e
as empresas
desta indústria

®®

Registador
Registador NIDUS
NIDUS

Sistema
Sistemainovador
inovador 100%
100% made
made em
em Portugal
Portugal

Sensores
Sensoressem
semfio
fio

SensLIVE
SensLIVE
Sensores
Sensorescom
comfio
fio

……
X 32
X 32
Sensores
Sensores
RS485
RS485

1'200
1'200
mm

Características
Características––Coletor
Coletorde
dedados
dadosNIDUS:
NIDUS:

- Comunicação
- Comunicaçãowireless
wireless(433,
(433,868
868e e915
915Mhz)
Mhz)Suporta
Suportaaté
até52
52sensores
sensores
- Porta
- Porta
dedecomunicação
comunicaçãoRS485
RS485Modbus.
Modbus.Suporta
Suportaaté
até32
32sensores
sensores
- Porta
- Porta
RS232
RS232
- 11
- 11
Entradas
Entradasdigitais
digitaise e1616saídas
saídasdigitais
digitais
- Memória
- Memóriainterna
internaaté
até120'000
120'000registos
registos
- Interface
- InterfaceWEB
WEB
- Alertas
- Alertaspor
porEmail.
Email.Necessita
Necessitaligação
ligaçãointernet
internet
- Alertas
- AlertasSMS,
SMS,com
comaquisição
aquisiçãodedemodem
modemGSM
GSM(opcional)
(opcional)
- Criação
- Criaçãodedevários
váriostipos
tiposdedegráficos
gráficosem
emtempo
temporeal.
real.
- Criação
- Criaçãodedefunções
funçõesindividualizadas
individualizadasdedealertas
alertas

Características
Características– –Sensores
Sensorescom
comfio
fio(TH3-RS485):
(TH3-RS485):
- Comunicação
- ComunicaçãoRS485
RS485Modbus.
Modbus.
- Suporta
- Suportaaté
até1212sensores
sensores
- Duas
- Duas
entradas
entradasdigitais
digitais
- Linha
- Linha
dedesensores
sensoresaté
atéuma
umadistância
distânciadede1200
1200metros
metros
- Alimentação
- Alimentação9-48Vdc
9-48Vdc

Plataforma
Plataformaweb/cloud
web/cloud SensLIVE
SensLIVE

- -Plataforma
PlataformaWEB
WEBresponsive.
responsive.
- -Eventos
Eventoscom
comreacção
reacçãodirecta
directaou
ouprogramada.
programada.
- -Criação
Criaçãoeeexportação
exportaçãode
degráficos
gráficoseelistagens
listagens (ex.
(ex. PDF.
PDF. CSV).
CSV).
- -Cálculo
Cálculoautomático
automático[MKT]
[MKT]nos
nosintervalos
intervalos médios
médios de
de temperatura.
temperatura.
- -Gerador
Geradorde
dealarmes
alarmesatravés
atravésde
detemplates
templates previamente
previamente criados.
criados.
- -Parametrização
Parametrizaçãodetalhada
detalhadados
dosalarmes.
alarmes.
- -Ajuste
Ajusteautomático
automáticodo
dofuso
fusohorário
horáriode
de cada
cada utilizador.
utilizador.
- -Sistema
Sistemade
decalibração
calibraçãointerna,
interna,com
comconfiguração
configuração programada.
programada.
- -Gerador
Geradorautomático
automáticode
derelatórios.
relatórios.
- -Ambiente
Ambientegráfico
gráficopersonalizável.
personalizável.

Em
Emconformidade
conformidadecom:
com:

- -Reg.
Reg.FDA
FDACFR
CFR21
21Part
Part11
11––Proteção
Proteçãode
de dados.
dados.
- -Reg.
Reg.FDA
FDA21
21CFR
CFRPart
Part203
203 --Mean
MeanKinetic
Kinetic Temperature
Temperature (MKT).
(MKT).
- -Welmec
Welmec7.2
7.2 Software
SoftwareGuide
Guide(Measuring
(Measuring Instruments
Instruments 2014/32/EU).
2014/32/EU).

Características
Características––Sensores
Sensores Wireless
Wireless (airO):
(airO):
- -Comunicação
Comunicaçãowireless
wireless(433,
(433,868
868 ee 915
915 Mhz)
Mhz)
- -Memória
Memóriainterna
internaaté
até200
200registos
registos
- -11bateria
bateriade
deLítio
LítioAA
AAcom
comautonomia
autonomia até
até 44 anos
anos
- -Suporta
Suportaaté
até33sensores
sensores
- -Duas
Duasentradas
entradasdigitais
digitais
- -Comunicação
Comunicaçãoencriptada
encriptada

Sistema
Sistemaem
em curso
curso de
de aprovação
aprovação de
de modelo
modelo
Sede:
Sede:CapTemp,
CapTemp,Lda
Lda

Rua
Rua
São
São
João,
João,s/n
s/nLadeira
Ladeiradas
dasLeais
Leais
3100-346
3100-346Pombal
Pombal* *Portugal
Portugal
Tel.
Tel.
+351
+351
236
236244
244422
422 Fax
Fax304
304500
500138
138
Comercial:
Comercial:
Carlos
CarlosDomingues
Domingues965411198
965411198
geral@captemp.com
geral@captemp.com

CapTemp
CapTempUSA,
USA, LLC
LLC
16
16Route
Route111
111Derry
Derry
New
NewHampshire
Hampshire03038
03038
+(1)
+(1)603
603522
5229914
9914

CAPTEMP
CAPTEMP AUSTRALIA,
AUSTRALIA, PYY, LTD
UNIT
UNIT 9/
9/ 165
165 RUSSELL
RUSSELL
AVENUE,
AVENUE, DOLLS
DOLLS POINT
POINT 2219
2219
+(61)
+(61) 452
452 202
202 638
638

A

Proteção de dados
na era digital

O Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados Pessoais (RGPD),
que entrará em vigor a 25 de maio do
próximo ano, irá trazer significativas
alterações, talvez as maiores dos últimos
vinte anos, no âmbito da proteção de
dados e com impacto relevante no diaa-dia das empresas. Poderá pensar que
estará a salvo das novas regras ou que
tão pouco se aplicarão à sua organização,
mas não é verdade.
A sua empresa não tem
colaboradores? E clientes a quem vende
produtos e/ou presta serviços? Quando
um dos seus colaboradores se desloca
ao estrangeiro não levará consigo um
telemóvel, tablet ou computador portátil
com, entre outros, dados de contato?
Se respondeu que sim às perguntas
anteriores, deverá ficar agora alerta para
as novas regras e começar já a pensar
nas adaptações ao RGPD.
Num momento em que a
transformação digital é parte intrínseca
do desenvolvimento da economia,
a decorrente adequação do tecido
empresarial, para responder aos
constantes desafios de inovação e
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Actual

competitividade, não pode deixar de levar
em conta a necessária transformação
na capacitação das empresas ao nível
de recursos, processos, sistemas
e competência de gestão, de modo
a garantir a segurança, proteção e
privacidade dos dados dos cidadãos.
O novo RGPD substancia as
responsabilidades das organizações,
facilita a livre circulação de dados
pessoais no mercado único digital e
reduz a carga administrativa associada.
Este novo Regulamento tem um impacto
transversal de âmbito jurídico, processual
e tecnológico ao nível das várias unidades
orgânicas das organizações e coloca
nestas a responsabilidade contínua de
garantir o cumprimento da legislação,
organização e gestão de informação.

e 53% antevê um impacto alto na
implementação do RGPD.
Durante os próximos meses iremos
desenvolver estas e outras temáticas
nos meios de comunicação da ANCIPA,
promovendo ainda formação direcionada
para esclarecimentos sobre a aplicação
do RGPD. Fique atento, fique connosco.

De acordo com um estudo levado a
abo pela KPMG, com o objetivo de avaliar
o impacto da aplicaçao do regulamento
em Portugal, os numeros revelam que
85% das empresas ainda não começaram
a implementar medidas efectivas para
garantir a conformidade com o RGPD ,
43% nomearam um órgão responsável
pela conformidade com as obrigações
legais de proteção de dados pessoais

Ângela Pécurto
Coordenadora Geral da ANCIPA

Largo de S. Sebastião de Pedreira, n.º 31 - 1050-205 Lisboa
Tel. 21 352 88 03/27 • Fax 21 315 46 65
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Coordenador editorial: Ângela Pécurto
Redação: Ângela Pécurto
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Europa limita
utilização das
marcas bio e eco
Portugal passou
de importador
de azeite a 4.º
exportador
mundial

O

valor global da exportação de
azeite em 2016 atingiu os 434
milhões de euros, valores anunciados
durante a abertura do Congresso
Nacional do Azeite.
Na última década, Portugal
quadruplicou a produção de azeite
e triplicou o volume de exportações.
Estes dados representam um
excedente da balança comercial no
valor de 170 milhões de euros em
2016.
A nova realidade aponta para que
a produção de azeite possa atingir,
até 2020, as 120.000 toneladas,
resultante, em larga medida, da
entrada em produção de novos
olivais.
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partir de outubro deste ano, não haverá nenhuma
dúvida sobre a origem dos produtos que, junto ao seu
nome, tomam os adjetivos ou as abreviaturas eco e bio,
com a entrada em vigor da marca de certificação, a nível
europeu, que visa harmonizar a regulamentação existente
em diferentes países da União Europeia.
Segundo os regulamentos, os termos ecológico, biológico
e orgânico são muito semelhantes e têm em comum
referirem-se a artigos que não utilizaram compostos
químicos ou produtos que causem dano ao meio
ambiente. Na Europa, estas questões são regulamentadas
desde 2009 e tomadas em consideração ao catalogar
um item. No entanto, a mudança atual refere-se ao uso
destas palavras ou abreviaturas como parte de uma
marca, mesmo que o produto não seja sequer considerado
biológico.
Embora os regulamentos só entrem em vigor depois do
verão, o cancelamento das marcas que não atendem
a essa definição não será automático, porque os
reguladores não vão rever os registos já aprovados.
No entanto, qualquer concorrente, e até mesmo uma
organização de consumidores, bem como qualquer
particular, pode apresentar uma ação de cancelamento,
alegando que a denominação é enganosa. O titular tem
o direito de demonstrar que está em conformidade com
os regulamentos, mas, se isso não acontecer, terá que
desistir de

PepsiCo vai
apoiar marcas
emergentes

A

PepsiCo anunciou o lançamento
do PepsiCo Nutrition Greenhouse,
um programa colaborativo de
incubação criado para impulsionar
e apoiar o crescimento de marcas
emergentes em matéria de nutrição,
saúde e bem-estar na indústria da
alimentação e bebidas.
O PepsiCo Nutrition Greenhouse
centra-se em produtos dirigidos a
consumidores europeus e pretende
identificar até oito marcas inovadoras
na área da nutrição. As empresas
selecionadas receberão fundos e
terão a oportunidade de associar-se
com especialistas da PepsiCo que
gerem marcas como Quaker, Alvalle,
Naked e Tropicana.
O objetivo é que os especialistas da
PepsiCo trabalhem com as diferentes
empresas emergentes para ajudálas a desenvolver as suas marcas
a atingir o seu máximo potencial.
Contudo, o programa é reservado
a apenas empreendedores cujas
marcas registem vendas anuais não
superiores a 2 milhões de euros.
Cada uma das empresas
selecionadas receberá um apoio de
25 000 euros e entrará no programa
de incubação de seis meses onde
se realizarão eventos presenciais
e virtuais. No final do programa,
a empresa vencedora receberá
um prémio de 100 000 euros para
continuar a sua expansão.

Food & Nutrition
Awards 2017

O

Food & Nutrition Awards constitui
uma plataforma multissetorial
e um agente mobilizador para o
setor agroalimentar, agregado
às áreas da Educação e da
Saúde, sendo um motor para a
inovação, a sustentabilidade, o
empreendedorismo, a valorização da
produção nacional e a promoção de
estilos de vida e hábitos alimentares
saudáveis.
Depois do sucesso da sua 7ª
edição, o FNA regressa com novas
categorias: Produto Inovação,
Sustentabilidade Alimentar,
Investigação & Desenvolvimento,
Indústria 4.0 e Educação Alimentar
são as cinco categorias desta edição.
A ANCIPA volta a integrar o Advisory
Board da iniciativa.

Novo Verde e SPV
já publicaram
valores de
contrapartidas
financeiras

A

Novo Verde e a Sociedade
Ponto Verde publicaram nas
suas páginas oficiais os valores
de contrapartidas financeiras que
têm que pagar os embaladores,
importadores e fornecedores de
embalagens que aderirem aos
respetivos sistemas no âmbito do
SIGRE (Sistema Integrado de Gestão
de Resíduos de Embalagens),
agora a funcionar em contexto de
concorrência. Os valores em causa
reportam-se a janeiro de 2017 e
podem ser consultados em
www.ancipa.pt.
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Em Coimbra nasceu um
combinado de fruta e algas 100% natural

M

edronhos, amoras silvestres
e algas são os ingredientes
que constituem o Gratô, um produto
alimentar ecoinovador semelhante a
uma gelatina com polpa, produzido
por uma equipa de estudantes da
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra
(FCTUC), com a colaboração da
Escola Superior Agrária de Coimbra
(ESAC).

A ideia de criar um novo produto
alimentar que pudesse ser ingerido
por todos - crianças e adultos,
intolerantes à lactose e ao glúten,
vegetarianos, diabéticos, etc. , foi
o ponto de partida para o desafio.
O Gratô “consiste num combinado
de fruta e algas 100% natural e de
origem vegetal. O medronho é o
ingrediente principal porque queremos
promover o consumo deste fruto, com
muito potencial mas pouco explorado
além dos licores. Contém também
amora silvestre e algas marinhas,

180 mil produtos reformulados
para BENEFÍCIO dos consumidores

A

nomeadamente Grateloupia turuturu
e Undaria pinnatifida (vulgarmente
conhecida como Wakame)”.

A introdução das algas no combinado
é uma mais valia relevante do
ponto de vista nutricional, pois
são ricas em iodo (essencial para
o desenvolvimento cognitivo em
crianças) e em fibras alimentares.

promoção de estilos de vida saudáveis tem vindo a motivar cada vez mais os
players do setor dos bens de consumo. A comprovar esta aposta estão os dados
apresentados pelo Consumer Goods Forum no Health & Wellness Progress Report
(CGF), que revela que mais de 180 mil produtos foram reformulados de forma a
serem mais benéficos para a saúde.

Estes números são reflexo de um conjunto de resoluções e compromisso definidos
pelo CGF e os seus membros. Entre as medidas contam-se, por exemplo, a aposta
na redução de sódio e açúcar nos produtos, na utilização de grãos integrais, a notável
diminuição de parabenos, a prestação de informação mais detalhada ao consumidor e
a promoção de ações de sensibilização para hábitos de vida mais saudáveis.
O relatório revela ainda que o número de empresas empenhadas neste projeto
aumentou 30% em 2016, face ao ano anterior, o que demonstra o interesse crescente
do setor em dar o seu contributo.
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O Glutamato
e a descoberta do Umami

N

o início do século XX, o
professor Kikunae Ikeda,
trabalhando na Universidade Imperial
de Tóquio, observou que havia um
sabor comum a muitos alimentos
saborosos que não se enquadravam
nas categorias definidas do gosto:
doce, azedo, salgado e amargo.
Através das suas experiências com
caldo preparado a partir de algas
kombu (um ingrediente da cozinha
tradicional japonesa), o professor
Ikeda identificou o aminoácido ácido
glutâmico como a fonte deste sabor
único a que chamou umami e decidiu
fazer um tempero alimentar.
Ele descobriu que o glutamato
monossódico, MSG, o sal de sódio
do glutamato, era ideal para este
propósito, pois não tinha cheiro ou
textura específica própria. Poderia,
portanto, ser usado em muitos pratos
diferentes para realçar o sabor
original dos alimentos.

“
“
O glutamato monossódico (E-621)
é um aditivo alimentar e pertence à
categoria dos potenciadores de sabor.

A descoberta da ligação entre
glutamato e umami desencadeou
uma busca por outras fontes do
sabor delicioso. O inosinato e o
guanilato foram também identificados
como substâncias umami.
Quando o glutamato está presente
com inosinato ou guanilato
o sabor umami é aumentado
consideravelmente.
Por exemplo, a experiência diz-nos
que quando os vegetais estão na
época, o seu sabor e flavor estão em
perfeito equilíbrio. Quando o tomate
passa de uma coloração verde para
vermelha, o nível de umami aumenta
10 vezes.
Normalmente, em queijos fortes e
maduros predomina um saboroso
gosto umami, uma vez que do
processo da maturação resultam
aminoácidos livres, tais como o
glutamato. Os diferentes processos
realizados durante a cura de carne
ou peixe resultam na decomposição
de alguns dos aminoácidos, que
melhoram o sabor umami.

“
“
Um individuo consome diariamente,
em média, entre 10 e 20 gramas de
glutamato através da sua alimentação.
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Glutamato & Alimentos
Os principais componentes do umami
são glutamato, inosinato e guanilato.
O glutamato é encontrado
naturalmente numa variedade de
alimentos incluindo carne, peixe
e legumes. O inosinato existe em
quantidades generosas em alimentos
à base de animais, tais como carne
e peixe, enquanto que grandes
quantidades de guanilato podem
ser encontradas em produtos de
cogumelos secos, tais como shiitake
seco.
Também é sabido que o componente
umami dos alimentos aumenta
quando estes são processados,
nomeadamente através da
fermentação. Em todo o mundo
existem alimentos que são excelentes
fontes de umami, como o molho de
soja e outros condimentos fermentados
feitos a partir de grãos, molhos de
peixe, como nam pla da Tailândia e
nuoc mam do Vietnam, e os queijos.
O glutamato encontra-se
naturalmente presente em níveis
elevados em muitos alimentos
considerados deliciosos.

Glutamato
naturalmente presente
Algas Kombu
Queijo Parmigiano Reggiano
Algas Nori
Presunto
Queijo Emmental
Tomate
Queijo Cheddar
Vieiras
Feijão verde
Cebola
Espargos
Espinafre
Chá verde
Frango
Caranguejo
Carne de vaca
Batata
Carne de porco

mg/100g
2240
1680
1378
337
308
246
182
140
106
51
49
48
32
22
19
10
10
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Glutamato & Organismo
O glutamato é uma parte natural do
nosso metabolismo. Na realidade, o
corpo humano sintetiza quase 50g de
glutamato por dia e armazena cerca
de 2 quilos de glutamato em órgãos
importantes como o cérebro, rins e
fígado, bem como nos músculos.
Além disso, o glutamato é também
encontrado no leite materno em
níveis muito mais elevados do que no
leite de vaca.
O glutamato adicionado nos
alimentos é a principal fonte de
energia para os intestinos, tendo
vários estudo mostrado que é
importante para o funcionamento
normal do sistema digestivo.
O corpo não distingue entre o
glutamato que ocorre naturalmente
nos alimentos e o glutamato
adicionado como tempero, pelo que
o glutamato monossódico não traz
nada de novo à dieta.

Glutamato & Confeção
Por que aumentar os níveis de
glutamato na comida?

“
“
O tempero de glutamato é a
maneira mais simples e pura de
adicionar umami aos alimentos.

1–C
 riar pratos equilibrados, ricos
e deliciosos
O glutamato e o inosinato funcionam
sinergicamente nos receptores
de gosto umami, pelo que uma
combinação de fontes de gosto
umami dá sabores deliciosos e
equilibrados.
2 – Reduzir o sal

A adição de sal (cloreto de sódio) aos
alimentos é uma forma tradicional
e popular de aumentar o sabor
e a riqueza. No entanto, muito
sódio na dieta pode ser prejudicial
para a saúde. Estudos têm agora
demonstrado que aumentando o
nível de glutamato e diminuindo
os níveis de sal em determinado
alimento, o sódio pode decrescer
cerca de 40%, permanecendo o
mesmo paladar.
3–D
 iminuir a quantidade
de gordura
Através do conhecimento das
características do sabor umami,
chefs e investigadores têm
desenvolvido receitas igualmente
deliciosas mas com níveis mais
reduzidos de gordura.
Aprovado em todo o mundo
O glutamato monossódico (E-621)
é um dos aditivos alimentares mais
estudados em todo o mundo e, até à

data, não existem estudos científicos
que comprovem danos para a saúde.
Neste sentido, tem vindo a ser
considerado seguro pelas principais
entidades mundiais (FDA, Joint
Expert Committee on Food Additives
of the United Nations Food and
Agriculture Organization and World
Health Organization).
Na Europa, o painel de peritos da
EFSA sobre aditivos alimentares
e fontes de nutrientes adicionados
aos alimentos (ANS) realiza as
avaliações de segurança de
aditivos alimentares. São revistos
periodicamente todos os dados
científicos disponíveis, incluindo
informações sobre propriedades
químicas e biológicas, toxicidade
potencial e estimativas da exposição
alimentar humana. Com base nestes
dados, o Painel elabora conclusões
sobre a segurança das utilizações
previstas do aditivo alimentar para os
consumidores.
Até à data, o Painel ANS mantém
este o glutamato monossódico na
lista de aditivos autorizados.
Marta Gonçalves,
Consultora de higiene
e segurança alimentar na ANCIPA

9

formação

Preço com IVA incluído

Curso

Data

Local

Duração

Não
Associado Associado

Plano de formação ancipa
Organização dos tempos de trabalho e seu impacto financeiro

21 jun

Lisboa

3 horas

40 €

75 €

Cessação do contrato de trabalho – Procedimentos e formas de
cálculo

28 jun

Lisboa

3 horas

40 €

75 €

Código do Trabalho – Regime Jurídico das Ausências - As Faltas

20 set

Lisboa

3 horas

40 €

75 €

Obrigações declarativas das empresas

27 set

Lisboa

3 horas

40 €

75 €

Negociação: 10 passos para o sucesso

(a defenir set)

Lisboa

6 horas

40 €

75 €

Rotulagem e Higiene Alimentar nos
Produtos da Pesca

27 jun

Lisboa

4 horas

30 €

55 €

Nova Regime de Proteção de Dados

18 out

Lisboa

3 horas

40 €

75 €

inscrições online em este.antecipa.oh

CONSULTORIA
Qualidade e Ambiente
Transição ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Qualidade e Segurança Alimentar
FSSC 22000 / BRC e IFS

Responsabilidade Social
ISO 26000 e SA 8000

Planos de Comunicação e
Visibilidade Externa

INFORMAÇÕES:
GERAL@DRAFTOMORROW.ORG
Tel.: (+351) 932941382
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emfoc
Uma radiografia do
“novo consumidor”

A

s evoluções mais recentes no
contexto social, económico
e tecnológico têm tido um
elevado impacto nos hábitos
de consumo dos cidadãos e,
consequentemente na indústria
alimentar.
A massificação do acesso e
a democratização do uso de
dispositivos digitais ligados à
Internet geram novos hábitos
de consumo e alteraram
significativamente os fatores de
influência, constituindo assim um
desafio para a indústria alimentar,
mas também uma oportunidade
de crescimento, caso respondam
aos requisitos do “novo
consumidor”.

Perante este enquadramento, quem
é o novo consumidor português?
A resposta surgiu de um estudo
da Deloitte, que a convite da FIPA,
analisou as tendências de consumo
alimentar em Portugal, e cujos
resultados foram apresentados
durante o congresso comemorativo
dos 30 anos daquela Federação.
Realizado a partir de entrevistas a
consumidores, produtores alimentares
e outros participantes na cadeia
de valor, o estudo identificou cinco
tendências que estão a mudar os
padrões de consumo dos portugueses
e, em consequência, a atuação da
indústria alimentar.
Smart Shopping
Os consumidores estão cada
vez mais sensíveis ao preço e
adotaram práticas de consumo
mais conscientes, responsáveis
e sustentáveis. O planeamento, a
escolha racional e o esforço por
reduzir a compra por impulso
videnciam-se no peso crescente das
vendas em promoção. Em 2015, 41%
do total das vendas em Fast Moving
Consumer Goods em Portugal foi
realizado em promoção. Entre 2010 e
2015 este valor aumentou 20 pontos
percentuais.
Antes de entrar no supermercado,
75% dos portugueses consulta e
compara promoções.
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Saúde e bem-estar
A informação disponível permite
maior conhecimento, sensibilidade e
educação dos consumidores, alguns
dos quais estão dispostos a pagar
mais por produtos que consideram
mais benéficos. Desta tendência
destacam-se três principais linhas
com perspetivas de crescimento para
o futuro:
• Segmentação crescente de
necessidades, por condição
médica ou por preferência, em
evitar tipologias de alimentos
com conotação menos benéfica
resultando num número crescente
de dietas com restrições;
• Procura por alimentos biológicos,
geralmente identificados como uma
solução interessante e geralmente
aceite como fonte de benefícios para
a saúde e bem-estar;
• Procura por alimentos com
características específicas- os
alimentos funcionais - que reforçam
propriedades benéficas para a
saúde (e.g. ómega 3, probióticos).
O mercado biológico europeu está em
crescimento, tendo o consumo destes
produtos crescido 110% entre 2005 e
2014.
Em 2015, 57% dos consumidores
portugueses completavam as suas
dietas com mais alimentos frescos

co
Smart shopping

Saúde e bem-estar

Confiança

Conveniência

“Eu planeio a compra
e recorro aos melhores
preços que se ajustem à
minha capacidade
de poupança e
de otimização do
meurendimento,
assumindo um estilo de
compra inteligente.”

“Eu compro produtos que
identifico como benéficos
para a saúde
(e.g. biológicos,
funcionais), evitando
elementos que considero
nocivos, garantindo uma
maior qualidade de vida,
sem comprometer o
prazer de comer.”

“Eu conheço e
interessome pelas
empresas produtoras
dos alimentos que
consumo e valorizo a sua
responsabilidade social
e ambiental, porque
garantem a permanência
sustentável do planeta e
da minha comunidade.”

“Eu compro produtos
que consigo obter sem
grande esforço pessoal
(e.g. perto de casa,
online) e que posso
consumir o mais
rapidamente possível
(e.g. pré-cozinhados e
take-away) para ter mais
tempo para as atividades
que me dão realmente
prazer.”

e naturais, num aumento de dois
pontos percentuais face a 2012, No
ano passado, 68% estava disposto
a pagar mais por produtos que não
contenham ingredientes indesejáveis.
Confiança
45% dos portugueses afirma estar
disposto a pagar mais por produtos
e serviços prestados por empresas
comprometidas em ter um impacto
social e ambiental positivo. Os
millennials* e a geração Z afirmam
estar dispostos a pagar mais por
produtos sustentáveis.

Conveniência
O novo consumidor prefere diminuir
o tempo consumido na concretização
da compra e do consumo,
procurando desfrutar o tempo livre
nos seus próprios termos, pelo que
está disposto a pagar para evitar
consumos de tempo desnecessários.
Para além de formas de pagamento
mais convenientes e flexíveis também
quer ter escolha no momento da
compra. Procura formatos pequenos,
flexíveis e transportáveis (e.g. snacks)
e produtos de preparação rápida
(e.g. alimentos congelados). Compra

Experiência
“Eu procuro associar
experiências ao
consumo dos produtos
alimentares porque
quero consumir com
significado e substância
e, no processo, gerar
memórias duradouras.”

refeições take-away e complementa
as compras realizadas em grandes
superfícies com compras em lojas
mais pequenas (e.g. lojas de bairro
e supermercados pequenos). Os
segmentos mais informados e
afluentes optam com frequência pela
compra online, em particular as de
maior valor. Valoriza a promessa
e a consistência do serviço no
momento de entrega já que para si é
primordial garantir uma rotina diária
sem disrupções não antecipadas.
Don’t make me wait, and definitely
don’t make me repeat myself A
conveniência ganha relevância
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crescente à medida que a população
envelhece e que as gerações nativas
digitais ascendem aos mercados de
consumo.
Em 2015, ¼ dos inquiridos afirmaram
ter feito compras alimentares online e
mais de metade (55%) disse voltar a
fazê-lo no futuro.
Experiência
O consumidor valoriza experiências
de compra e de consumo relevantes,
customizadas e entusiasmantes. O
prazer retirado desses momentos
acumula ao prazer proporcionado
pelo produto em si e aumenta o valor
global percebido pelo consumidor.
Espera uma comunicação continuada
e genuína alimentada com conteúdos
que mereçam a sua atenção e
preferência. Valoriza criatividade
e inovação nas interações. Os
elementos de experiência mais
valorizados incluem o layout do ponto
de venda, o serviço de atendimento,
a utilização inovadora de canais
de comunicação, a criação de
novos momentos de interação com
as marcas e a personalização do
contato ao longo de toda a jornada de
compra.
Pragmático
Oferece o maior valor
possível, evoluído
ao longo do tempo,
posicionando-se
normalmente ao nível
do preço de entrada na
categoria
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As respostas da Indústria
Existe um novo normal, definido por
um consumidor mais “inteligente”, que
exige mais dos produtos que consome
pelo mesmo preço. De acordo
com a Deloitte, os consumidores
assimilaram padrões mínimos de
Saúde, Conveniência e Confiança na
expetativa associada aos alimentos
que consomem. Estabeleceram os
atributos mínimos que estão dispostos
a comprar e esperam que os b.
mesmos lhes sejam disponibilizados
ao preço de entrada na categoria.
Se desejam manter-se no mercado,
as empresas são obrigadas a
acompanhar a evolução dos
requisitos mínimos.
Para escaparem à “armadilha da
comoditização”, as marcas têm de
oferecer atributos superiores em
pelo menos um destes conceitos e
comunicar o seu valor adicional ao
seu consumidor. A associação de
experiências positivas à aquisição e

consumo dos produtos alimentares
também contribui para um maior
envolvimento e fidelização do
consumidor.
A mudança dos hábitos de consumo
deve ser vista pelas empresas
não como uma ameaça ao seu
modelo de negócio, mas como uma
oportunidade para se reposicionarem
e, proactivamente, tirarem partido de
novos segmentos de negócio que
permitam expandir a sua base de
clientes e aumentar a penetração das
suas marcas. Foram identificadas
cinco possíveis linhas de atuação
que permitem às empresas criar
a combinação que melhor se
ajusta ao seu perfil e estratégia e
que endereçam as oportunidades
resultantes do “novo normal”.

Especialista

Solucionador

Ativista

Entertainer

Focado em endereçar
nichos de consumo com
necessidades específicas
ou que identificam,
em determinadas
características dos
produtos, benefícios para
a saúde (e.g. biológicos,
funcionais)

Procura responder à
evolução dos momentos
de consumo criando
soluções cada vez mais
convenientes e ajustadas
a uma alimentação
prática e flexíve

Assume uma posição
e uma voz ativa em
temas relevantes para a
sociedade. Promove uma
organização
transparente e orientada
para determinados
valores

Focado na experiência do
consumidor, diferencia-se
construindo narrativas e
experiências à volta dos
seus produtos e marcas

A certificação
rumo à competitividade
A

segurança alimentar surge,
em primeiro plano, como uma
questão de saúde pública pelo
que, ao longo dos anos, diversas
iniciativas legislativas têm sido
levadas a cabo, a nível comunitário
e nacional, com o intuito de
estabelecer mecanismos que, de
forma eficaz, assegurem um elevado
nível da proteção da saúde dos
consumidores. No entanto, neste
momento, a mera obrigatoriedade
legal da implementação do
Sistema HACCP, estabelecida no
Regulamento CE n.º 852/2004, não
é suficiente para fazer face a um
mercado cada vez mais exigente.
A crescente competitividade aliada,
entre outros fatores, às exigências
dos consumidores são dos principais
fatores responsáveis pelo estímulo
para a implementação de referenciais
normativos, de caracter não
obrigatório.
As organizações por todo o mundo
identificam na certificação uma das
principais estratégias de competição
empresarial, procurando garantir a
preferência dos seus produtos e,
consequentemente, a longevidade
dos negócios da organização, ao ter
como alicerces o cumprimento dos
princípios de qualidade e segurança
alimentar da metodologia HACCP.
O papel dos sistemas de gestão
de segurança alimentar é sem
dúvida fundamental, tendo como
objetivo a livre circulação de
produtos, permitindo às empresas
não só responder às imposições
técnicas nas relações de comércio
internacional, como também dar
resposta às exigências em matéria
de saúde pública.
Na última década têm vindo a ser
desenvolvidos diferentes referenciais
normativos relacionados com a
segurança alimentar, por diversos
países, setores da cadeia alimentar,
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ou mesmo de cadeias de distribuição
específicas. São exemplo disso a
BRC-Food, a IFS-Food, a ISO 22000,
a FSSC 22000 entre outros. Posto
isto, surgem as seguintes dúvidas:
“Qual o referencial mais adequado
para demonstrar a conformidade do
produto, serviço ou organização?;
Que critérios devem ser seguidos
no momento da seleção?; Será
necessário implementar e certificar
todos os referenciais existentes no
mercado para garantir a segurança
alimentar e ir de encontro às
expectativas dos clientes?”
As organizações colocam
frequentemente estas questões.
No entanto, sendo os referenciais
desenvolvidos por entidades distintas
nem sempre a relação entre os seus
requisitos é linear, o que torna a
resposta ambígua.
A opção, quando não existe
exigência por parte do cliente,
necessita sempre de uma análise
tendo em consideração não
só a atividade da organização,
mas também o mercado que
esta pretende atingir; os custos
associados (tendo em conta
o ponto de partida); o nível de
competitividade e a orientação do
negócio assumida pela organização.
Analisemos os sistemas gestão da
segurança alimentar 22000, entendase ISO 22000 e FSSC 22000.
Com a publicação da ISO 22000, em
2005, previa-se que à semelhança
das restantes ISO (ISO 9001 Qualidade, ISO 14000 - Ambiente,
entre outras), fosse aceite e
assumida como um referencial
único, no âmbito da Segurança
Alimentar. No entanto, em 2007,
após submissão à avaliação do
GFSI (Global Food Safety Iniciative
- Organização que reúne um leque
muito significativo de cadeias de

distribuição), a ISO 22000 não
obteve o devido reconhecimento,
considerando os membros do grupo
GFSI que o referencial não estaria
ao mesmo nível de exigência de
outros referenciais já reconhecidos
pela distribuição, como o BRC –
British Retail Consortium ou o IFS –
Internacional Food Standard.
O facto dos requisitos da ISO 22000
serem genéricos foi um dos aspetos
apontados, pois esta norma deixa
ao critério de cada organização, por
exemplo, a forma como os prérequisitos são abordados. Se por um
lado esta abordagem da ISO 22000
pode ser vista como uma maisvalia, pois confere à organização a
oportunidade de gerir o programa
de pré-requisitos da forma que
considera mais conveniente (criando
um sistema à sua medida), por outro,
para alguns sectores da distribuição
alimentar é visto como uma lacuna.
Ao compilar os requisitos da ISO
22000 com o PAS 220 (Publicly
Available Specification), que se
foca nos elementos do programa
de pré-requisitos e define critérios
detalhados, o esquema de
certificação FSSC acaba por obter,
em 2010, reconhecimento junto do
GFSI.
A harmonização dos referenciais
de segurança alimentar existentes
e o reconhecimento pelas partes
interessadas, nomeadamente o
GFSI, trás um valor acrescentado
à certificação FSSC 22000, pois a
implementação de um esquema de
qualidade e segurança de alimentos
reconhecido pelo GFSI passou a ser,
nos últimos anos, um dos principais
requisitos de clientes na cadeia de
fornecimento de alimentos.
Atualmente, para dar resposta as
exigências de mercado, qualquer
organização certificada pela ISO
22000 pode evoluir facilmente

Tabela 1
Cronograma sumário de evolução
de alguns referenciais de Segurança
Alimentar.
1960’s
São apresentados os princípios do HACCP
1998
Introduzido o primeiro referencial BRC
2000
Criação do GFSI
2004
Lançamento do referencial IFS
2005
Lançamento da norma ISO 22000
2007
Grandes retalhistas concordam em reduzir
a duplicação na cadeia de abastecimento
através da aceitação das normas reconhecidas pela GFSI (ex. BRC e IFS)
2008
Lançamento da PAS 220 como forma de
estabelecer o programa de pré-requisitos
para a ISO 22000
2009
Lançamento da FSSC 2200 como combinação da ISO 22000:2005 e PAS 220:2008
2010
FSSC 2000 reconhecida pelo GFSI
Fonte: Adaptado de Pereira, Pedro (2010).

para a certificação FSSC 22000,
em qualquer fase do seu ciclo de
certificação, cumprindo com os
requisitos das especificações do
PAS 220 e com os pontos adicionais
incluídos no esquema FSSC.
No entanto é necessário estar
consciente que este referencial
está direcionado para as empresas
fabricantes de alimentos e não
para as que operam na cadeia
alimentar. Ou seja, a ISO 22000,
tem um campo de aplicação mais
abrangente, podendo ser aplicada
a qualquer tipo de atividade, desde
a produção à logística (transporte
e armazenamento) ou fabrico de

“

Na última década têm vindo a
ser desenvolvidos diferentes
referenciais normativos
relacionados com a segurança
alimentar, por diversos países,
setores da cadeia alimentar,
ou mesmo de cadeias de
distribuição específicas. São
A norma ISO 22000 é assim mais
exemplo disso a BRC-Food, a
orientada para a gestão de sistemas
de segurança alimentar, a BRC-Food, IFS-Food, a ISO 22000, a FSSC
a IFS-Food e a FSSC 22000 definem
22000 entre outros
embalagens, por exemplo. Por sua
vez a BRC-Food, IFS-Food e a
FSSC 22000 são apenas aplicáveis
a empresas de fabrico de alimentos.
As operações de transporte e
armazenamento são incluídas como
parte das operações e não como
atividades independes.

requisitos para implementação de
sistemas de garantia do produto.

“

Posto isto, qual a melhor
estratégia para a sua organização?
A Draftomorrow apresenta-lhe a
solução.
Encontre na certificação não só uma
forma de reconhecimento externo,
mas sobretudo um importante
instrumento de gestão interno. Ao
optar pela certificação que mais se
adequa às necessidades específicas
da sua organização poderá,
para além de produzir alimentos
seguros, tornar-se mais eficiente
e competitivo, obtendo como
resultado o aumento das vendas e
consequentemente maiores lucros.
Joana Barbosa
Consultora | DRAFTOMORROW
Referencias Bibliográficas:
FSSC22000 – Food Safety System Certification
22000 [cited 2017 Mai] Avaiable from: www.
fssc22000.com
Pereira, Pedro. Referenciais de Segurança
Alimentar: Estudo Comparativo [dissertation], Porto:
Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2010
[cited 2017 Mai]. Avaiable from: http://recipp.ipp.pt/
bitstream/10400.22/2782/1/DM_PedroPereira_2010_
MEM.pdf.
Silva R. Sistemas de Certificação da Segurança
Alimentar: Do HACCP ao FSSC 22000. Revista
Agrotec, p.127-129. Março 2012.
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O associativismo
e o Poder Político
As relações entre o associativismo e representantes do poder
político em sede de produção normativa e as implicações
económico-sociais subjacentes.

N

os últimos vinte anos, pelo
menos, muito tem mudado no
relacionamento entre as Associações
representativas do sector produtivo
e os órgãos do poder político,
nomeadamente no que tem que
ver com o processo de elaboração
das leis, numa primeira fase, e
seguidamente na sua aplicação
prática.

Evoluiu-se no sentido de ser
recorrente a consulta às Associações
na fase em que os diplomas estão
ainda em projeto, sendo em muitos
casos seguidos os pareceres destas.
Anteriormente as leis eram
cozinhadas à porta fechada nos
gabinetes, só sendo dadas a
conhecer aos principais interessados
pela publicação na folha oficial.
Os empresários e seus
representantes, quebrados que foram,
com a revolução de abril, os muito
incompletos elementos existentes do
teorizado mas nunca efetivamente
implementado, sistema corporativo,
eram encaradas pelo poder político
como indesejáveis procedendo
com o fito de ludibriar o Estado, e a
quem deveria ser atribuída a menor
confiança possível.

Contudo, a deslocação do verdadeiro
centro de decisão para Bruxelas,
conduziu a que a importância dos
diplomas nacionais, Leis, DecretosLeis e Portarias, exceto em matérias
fiscais, de direito económico e
laborais, seja diminuta face a Diretivas
e Regulamentos.
Assume, portanto, enorme
relevância, o acompanhamento e
participação dos representantes
do nosso Executivo em reuniões
dos concílios da União Europeia
onde são preparadas as Diretivas e
Regulamentos.
Sem negar o esforço dos diversos
serviços do Estado competentes,
são detetáveis muitas falhas em
termos de comparência e efetivo
acompanhamento dos dossiers.
Mais grave ainda é o fato de a
articulação com as Associações
empresariais, nestas matérias, ser
muito deficiente.
Há que corrigir esta situação
urgentemente, pois quem perde
somos todos.

Estêvão Martins,
Consultor Jurídico da ANCIPA
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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

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
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

Consultoria em informática de gestão

Formação em contexto de trabalho

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

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

Certificação; Educação e formação; Auditoria e inspecção;

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)

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

Formação, Workshops; Seminários

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

Desconto de 10% em serviços laboratoriais

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.

BENEFÍCIOS
10% de desconto às empresas associadas
que se registem na plataforma.
Buyinportugal.pt
Rua Aristides de Sousa Mendes, 9 | 1600-548 Lisboa
Tlm: (+351) 927312999 | E-mail: info@buyinportugal.pt
Site: www.buyinportugal.pt
Registo na plataforma Buyinportvugal.pt, um marketplace
B2B online das empresas exportadoras portuguesas, para
compradores internacionais.

BENEFÍCIOS
Condições especiais para associados que
adquiram o software Movelife
Movelife
R. Dr. Carlos Pires Felgueiras 173, 4470-157 Maia
Telefone: 302 016 381 | www.movelife.net
O software Movelife permite o calculo dos valores nutricionais de
cada formulação e/ou produto; identificar os alergénios presentes nos
produtos; efectuar uma gestão de custo; gerar fichas automáticas;
elaborar e imprimir rótulos com a informação exigida legal.

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

NOVo

Draftomorrow Lda
Av. Júlio Dinis, 23, 1º esqº | 1050-130 Lisboa
geral@draftomorrow.org
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Apenas os Associados com a quotização regularizada poderão usufruir dos benefícios apresentados.

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
comunicação
industrial,
RS485
MODBUS/Ethernet.
- Permite
- Permite
criar
criar
uma
umarede
redede
desensores,
sensores,
numa
numadistância
distânciade
deaté
até1200
1200metros,
metros,com
comum
umsó
sócabo.
cabo.Rede
Redesegura
segura ee sem
sem manutenção.
manutenção.
- Permite
criar
uma rede
de
sensores,
numa
distância
de até 1200
metros, com um só cabo. Rede segura e sem manutenção.
- Suporta
- Suporta
ligação
ligação
até
até24
24sondas,
sondas,com
com
transmissor
transmissor
MODBUS
MODBUS
RS485.
RS485.
- Alertas
- Alertas
por
poremail,
email,
desde
desde
que
quehaja
hajaligação
ligaçãointernet.
internet.
- Suporta
ligação
até 24
sondas,
com
transmissor
MODBUS RS485.
- Alertas
- Alertas
viaSMS,
SMS,
com
comaquisição
aquisição
dedemodem
modem
GSM
GSM(opcional).
(opcional).
- Alertas
porvia
email,
desde
que
haja ligação
internet.
- Criação
- Criação
devários
vários
tiposdedegráficos
gráficos
e elistagens.
listagens.
- Alertas
via de
SMS,
comtipos
aquisição
de modem
GSM (opcional).
- Exportação
- Exportação
dos
dos
dados
dados
emCSV
CSVeeeimagem.
imagem.
- Criação
de vários
tipos
deem
gráficos
listagens.
- Geração
- Geração
automática
automática
dederelatórios
relatórios
em
emPDF,
PDF,com
comimpressão
impressãodireta
diretapara
paraimpressora
impressoraou
ouenvio
enviopor
poremail.
email.
- Exportação
dos
dados em
CSV
e imagem.
- Servidor
- Servidor
WEB
WEBpara
para
consulta
dos
dos
dados
dados
remotamente.
- Geração
automática
deconsulta
relatórios
em
PDF,remotamente.
com impressão direta para impressora ou envio por email.
- Base
- Base
de
de
dados
dados
robusta
PostgreSQL.
PostgreSQL.
- Servidor
WEB
pararobusta
consulta
dos dados remotamente.
-O
-O
software
software
CapTemp_SQL,
foifoio oprimeiro
primeiroaaser
sercertificado
certificadoeevalidado
validadosegundo
segundoooGUIA
GUIAWELMEC
WELMEC 7.2
7.2 para
para Sistemas
Sistemas do
do Tipo
Tipo U, com
- Base
de
dadosCapTemp_SQL,
robusta
PostgreSQL.
extensões
L,L,T Te eClasse
ClassededeRisco
Risco
DD(sistemas
(sistemas
deregisto
registobaseado
em
em
computador).
computador).
- Oextensões
software
CapTemp_SQL,
foi
o primeiro
a serde
certificado
ebaseado
validado
segundo
o GUIA WELMEC 7.2 para Sistemas do Tipo U, com
- Os
- Os
dados
dados
nonodisco
disco
dodocomputador,
computador,
tem
temvalidade
validade
metrológica.
metrológica.
extensões
L, Tarmazenados
earmazenados
Classe de Risco
D (sistemas
de registo
baseado
em computador).
- Todos
-dados
Todos
os
osequipamentos
equipamentos
quecompõem
compõem
o osistema
sistema
estão
estão
conformes
conformes
àànorma
normaEN12830,
EN12830,EN13485
EN13485ee EN13486.
EN13486.
tem
validade
metrológica.
- Os
armazenados
noque
disco
do computador,
- Todos
os
equipamentos
que
compõem
o
sistema
estão
conformes
à
norma
EN12830,
EN13485
e
EN13486.
Cumpre
Cumpre
com
comososrequisitos
requisitosda
daportaria
portaria1129/2009
1129/2009eeregulamento
regulamento(CE)
(CE)37/2005.
37/2005.

Cumpre
com de
os
requisitos
da
portaria 1129/2009 e regulamento (CE) 37/2005.
- Aprovação
- Aprovação
demodelo
modelon.º
n.º501.91.12.3.30.
501.91.12.3.30.
- Despacho
- Despacho
n.º13005/2012.
13005/2012.
DR,
DR,2.ª
2.ªsérie,
série,N.º
N.º192,
192,33de
deOutubro
Outubrode
de2012.
2012.
- Aprovação
den.º
modelo
n.º 501.91.12.3.30.
- Despacho n.º 13005/2012. DR, 2.ª série, N.º 192, 3 de Outubro de 2012.

Ideal
Idealpara
paraintegração
integraçãocom
comsistema
sistemade
degestão
gestãoda
daqualidade
qualidadeeeHACCP
HACCP (ISO
(ISO 22000,
22000, BRC,
BRC, IFS)
IFS)
Ideal para integração com sistema de gestão da qualidade e HACCP (ISO 22000, BRC, IFS)
Sede:
Sede:CapTemp,
CapTemp,Lda
Lda
CAPTEMP
CAPTEMP AUSTRALIA,
AUSTRALIA, PYY,
PYY, LTD
CapTemp
CapTempUSA,
USA,LLC
LLC
Rua
Rua
São
São
João,
João,
s/n
s/n
Ladeira
Ladeira
das
dasLeais
Leais
UNIT
9/
9/ 165
165 RUSSELL
RUSSELL
16
16Route
Route
111
111Derry
Derry
Sede:
CapTemp,
Lda
CAPTEMPUNIT
AUSTRALIA,
PYY, LTD
CapTemp
USA,
LLC
3100-346
3100-346
Pombal
Pombal* *Portugal
Portugal
AVENUE,
AVENUE, DOLLS
DOLLS POINT
POINT 2219
2219

Rua São João, s/n Ladeira das Leais
Tel.
Tel.
+351
+351
236
236
244
244
422
422 Fax
Fax304
304500
500138
138
3100-346 Pombal * Portugal
Tel.
+351
236
244
422
Fax
304
500
138
Comercial:
Comercial:
Carlos
Carlos
Domingues
Domingues965411198
965411198
geral@captemp.com
geral@captemp.com
Comercial: Carlos Domingues 965411198
geral@captemp.com

New
New
Hampshire
Hampshire
03038
03038
16
Route
111 Derry
+(1)
+(1)603
603522
5229914
9914
New Hampshire 03038
+(1) 603 522 9914

UNIT 9/ 165 RUSSELL
+(61)
+(61) 452
452 202
202 638
638
AVENUE, DOLLS POINT 2219
+(61) 452 202 638

