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1. INTRODUÇÃO 

É comummente aceite que o uso de fitofármacos na agricultura é 

incontornável, sobretudo quando há a necessidade de obter produções 

enormes para alimentar populações. Porém, estes produtos não têm 

unicamente efeitos favoráveis, a sua utilização pode envolver riscos e perigos 

para o homem, para os animais e para o ambiente, nomeadamente se forem 

colocados no mercado sem terem sido analisados e autorizados oficialmente e 

se forem utilizados de forma incorrecta.  

Em última análise, o uso desregrado destes produtos conduz a problemas do 

foro da Saúde Pública por causa das quantidades envolvidas e, sobretudo, se 

pensarmos nos resíduos que poderão haver nos alimentos.  

De forma a contornar estas questões, foram criados dispositivos legais para 

regulamentar estas matérias, que incluem, para além das regras de colocação 

dos fitofármacos no mercado e da segurança dos géneros alimentícios, a 

criação de uma Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. 

A outra questão fulcral abordada neste manual, prende-se com a higiene dos 

alimentos para animais com vista à obtenção de produtos para a alimentação 

humana. Se por um lado está subjacente o não fazer passar os animais por 

sofrimentos desnecessários, só porque se destinam ao consumo humano, por 

outro uma boa alimentação reflecte-se nas questões ligadas à Saúde Pública, 

uma vez que os animais se destinam, como já foi referido, ao consumo por 

humanos. Existe, assim, um paralelismo entre a aplicação de fitofármacos e os 

géneros vegetais para alimentação humana e os alimentos para animais e a 

sua carne com produto final para o Homem. 

No âmbito da Condicionalidade, todos os agricultores que beneficiem do 

Regime de Pagamento Único (RPU), bem como de outras ajudas, terão de 

cumprir os chamados Requisitos Legais de Gestão (RLG) em todas as 

actividades Agrícolas. Os Requisitos Legais de Gestão abrangem vários 

domínios: ambiente, saúde pública, fitossanidade e saúde e bem-estar animal.  



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   SAA - Saúde Pública 

 

2 

2. ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA E SEGURANÇA 

Os alimentos são uma parte essencial das nossas vidas. Simplesmente não 

podemos viver sem eles. No entanto, todos temos diferentes percepções e 

emoções em relação a eles, influenciadas por muitos e diferentes factores 

(educacionais, políticos, religiosos, etc.). 

Essas influências alteram as expectativas e a visão que temos da agricultura 

moderna e da produção de alimentos. Para se entender a enorme quantidade 

de trabalho que envolve a produção de produtos ou géneros alimentícios tem 

que se ter uma visão de como os agricultores/empresários trabalham e que 

ferramentas usam. 

Obter produtos de grande qualidade não é tarefa fácil. Desde que a Agricultura 

começou que as pragas e doenças destroem colheitas, envenenam os 

alimentos ou tornam-nos impróprios para consumo. De facto, não haveria 

agricultura sem o controlo das doenças e das pragas. Depois existem outros 

factores em que o agricultor tem muito pouco, ou nenhum, controlo, como 

sejam: o clima, os solos, o meio envolvente, etc. 

Os métodos antigos de controlo de doenças e pragas não eram muito 

efectivos, sobretudo se pensarmos que é necessário produzir grandes 

quantidades de produtos agrícolas. Ao longo dos anos os cientistas têm 

desenvolvido estudos e experiências no sentido de encontrar produtos 

eficazes. Mais recentemente, a preocupação tem sido a de encontrar produtos 

que sejam eficazes nessa luta mas não prejudiciais ao Homem nem aos 

animais, que não se pretende atingir.  

Dados estatísticos da Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

(FAO) estimam que todos os dias há pessoas com fome ou com falta de comida 

em quantidade suficiente para viver saudavelmente. Curiosamente, prevê, 

também, que a população mundial vai aumentar, o que só se conseguirá à 

custa de um aumento das produções agrícolas. 

Está provado que sem o recurso aos fitofármacos as produções estariam 

seriamente comprometidas. Sabe-se que as perdas apresentariam valores entre 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   SAA - Saúde Pública 

 

3 

os 30 e os 50 %, dependendo da cultura em causa. As perdas na colheita de 

trigo, por exemplo, chegariam aos 50 % se não se recorresse à protecção 

química.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que se ingira 400 g de 

fruta e vegetais por dia. Estas recomendações são apoiadas e seguidas por 

diversos outros organismos como a Comissão Europeia e outros ao nível de 

cada Estado-Membro. 

 

Figura 1 - A nova roda dos alimentos 

Fonte: http://ebicuba.drealentejo.pt 

 

A alimentação é um dos itens em que as famílias mais gastam os seus 

orçamentos familiares. Isto aplica-se mais ainda no caso de famílias com 

orçamentos muito baixos, sendo o preço um factor determinante para a 

escolha dos alimentos a adquirir. 

Vários estudos mostram que quando as famílias têm rendimentos baixos, têm 

tendência para reduzir a aquisição de determinados alimentos tal como: o 

peixe, as frutas e os legumes. Uma grande parte dos europeus não consome as 

400 g de frutas e legumes recomendadas.  

O uso de fitofármacos não tem só a consequência directa de proteger as 

culturas conseguindo-se, assim, grandes produções, também protege os 

produtos contra organismos que os degradariam ou alterariam enquanto 

alimentos e faz com que o preço dos produtos seja acessível a uma faixa 

muito grande da população mundial. 
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Figura 2 - Pão. Tem sido uma das bases da alimentação mundial 

Fonte: http://docealto.pt 

 

Devido a alguns escândalos, ligados à segurança alimentar, que têm surgido 

de tempos a tempos, os consumidores mostram-se cada vez mais preocupados 

com este tema. Há questões recorrentes: será seguro consumir produtos 

agrícolas que estiveram em contacto com fitofármacos? Os resíduos desses 

produtos nos géneros alimentícios serão prejudiciais à saúde dos 

consumidores? 

Na realidade, os fitofármacos, a par com os produtos da indústria farmacêutica 

são dos produtos que mais sofrem testes, e só os que passam nas exigências 

apertadas que os legislam vêem o seu uso autorizado. 

A maioria dos produtos agrícolas não contem resíduos de fitofármacos, mas 

quando isso acontece, desde que seja dentro dos parâmetros fixados pela 

legislação comunitária, é seguro consumi-los. 
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3. SAÚDE PÚBLICA 

A União Europeia (UE) está a trabalhar em conjunto com os Estados-Membros 

no sentido de proteger e promover a saúde dos europeus. Para a Comissão, a 

saúde constitui uma prioridade essencial. É por este motivo que a Comissão 

desenvolveu uma abordagem mais coordenada da política de saúde europeia. 

Na definição de todas as políticas da Comunidade será assegurado um elevado 

nível de protecção da saúde humana.  

A Comissão tem desenvolvido esforços no sentido de melhorar a saúde pública 

na União Europeia, para evitar as doenças humanas e para eliminar fontes de 

perigo para a saúde humana. Este objectivo será cumprido através da aplicação 

do novo Programa em matéria de Saúde Pública. Alcançar um elevado nível de 

protecção requer uma cooperação estreita com os peritos científicos. Os 

comités científicos, compostos por representantes dos Estados-Membros da 

UE, fornecem avaliações do risco independentes e transparentes. 

A abordagem integrada da UE em relação à segurança dos alimentos visa 

garantir um nível elevado de segurança dos alimentos, saúde e bem-estar dos 

animais e fitossanidade, no seio da União Europeia, por meio de medidas 

coerentes "desde a exploração agrícola até à mesa" e de uma vigilância 

adequada, assegurando simultaneamente o funcionamento efectivo do 

mercado interno. 

A implementação desta abordagem envolve o desenvolvimento de medidas 

legislativas e outras acções: 

� Assegurar sistemas de controlo eficazes e avaliar a observância das 

normas da UE nos sectores da qualidade e segurança dos alimentos, da 

saúde e do bem-estar dos animais, da alimentação animal e da 

fitossanidade, tanto na UE como em países terceiros, no que respeita às 

suas exportações para a UE. 

� Gerir as relações internacionais com os países terceiros e com as 

organizações internacionais nos domínios da segurança dos alimentos, 
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da saúde e do bem-estar dos animais, da alimentação animal e da 

fitossanidade; 

� Gerir as relações com a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (AESA) e garantir uma gestão dos riscos baseada em 

resultados científicos. 

 

 

Figura 3 - Animais estabulados 

 

Nos últimos anos têm vindo a desenvolver-se redes académicas internacionais, 

financiadas pela Comissão Europeia (CE), cujos objectivos se centram em 

temas que envolvem educação/formação, investigação, indústria e governos. 

No caso particular da área alimentar, foi iniciada em 1998 a rede ISEKI_Food 

(Integrating Safety and Environment Knowledge In Food towards European 

Sustainable Development – Integração de Conhecimentos de Segurança e 

Ambiente na Área Alimentar para o Desenvolvimento Sustentável na Europa). 

Esta rede tem vindo a expandir-se, o que demonstra que os aspectos 

internacionais das ciências e engenharia na área alimentar, assim como temas 

relacionados, são cada vez mais importantes para os governos, indústria e 

meio académico. A rede ISEKI_Food foi desenvolvida como uma rede de 

Universidades, Instituições de Investigação, Associações Profissionais, 

parceiros Industriais e Associações de Estudantes, com o objectivo de 

colaborarem num conjunto vasto de projectos com interesse comum (Silva, 

Cristina, 2009). 
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3.1. Saúde Pública e Segurança Alimentar 

Existem diversos tipos de contaminações a que os alimentos podem estar 

sujeitos e que representam um risco efectivo para a saúde pública. De entre os 

diversos tipos de contaminação, salienta-se a presença nos alimentos de 

microorganismos e toxinas produzidas por microorganismos, e a 

contaminação química decorrente das práticas de agricultura intensiva (Pereira, 

Carla Gomes). 

Quanto aos microorganismos, estes encontram-se disseminados pela Natureza 

e, portanto, também pelos alimentos. Existem microorganismos cuja presença 

nos alimentos é imprescindível para que o alimento adquira as suas 

características próprias, no entanto, a presença de outros especialmente os 

considerados patogénicos são de extrema gravidade quando presentes em 

quantidades passíveis de afectar gravemente a saúde publica dos quais se 

salientam Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Escherichia coli 

e o Vibrio cholerae (Pereira, Carla Gomes). São muitas as consequências da 

presença de microorganismos patogénicos nos alimentos. Estas podem-se 

revelar desde gastroenterites fáceis de debelar até casos muito graves que 

podem assumir a forma de úlceras, abortos, meningites, cólera e, em casos 

extremos, conduzir à morte. 

 

 

Figura 4 - Alimentos confeccionados (peixe e legumes) 

Fonte: http://www.ordemengenheiros.pt/oe/ingenium/ing111.pdf 
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Normalmente, o perigo não reside apenas na presença dos microrganismos 

nos alimentos mas nas micotoxinas por eles produzidas quando encontram  

condições ideais de desenvolvimento como por exemplo as micotoxinas 

produzidas por fungos microscópicos, normalmente designados por bolores, e 

das quais se salientam, por serem as mais nocivas para o Homem, as 

Aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2) e a Ocratoxina A. 

Da imperiosa necessidade de se produzirem elevadas quantidades de produtos 

agrícolas, para satisfazer necessidades alimentares ao nível do globo, utiliza-se 

na agricultura intensiva um conjunto de produtos químicos. Dentro destes 

produtos destacam-se os fitofármacos que englobam entre outros, os 

fungicidas, herbicidas, insecticidas e acaricidas, que apresentam toxicidade 

para o Homem, uns mais elevada outros mais baixa. De uma maneira geral, 

estes produtos possuem elevada resistência à biodegradação pelo que se 

acumulam e disseminam pela Natureza e consequentemente pela cadeia 

alimentar até chegarem ao Homem. Estão estudadas, e são hoje bem 

conhecidas, as acções que estes produtos podem ter sobre a Saúde Humana 

(mutagénicas, genotóxicas, teratogénica e carcinogénica). 

Pelo facto da toxicidade destes produtos ter um efeito cumulativo no 

organismo humano, o efeito nefasto dos fitofármacos só se manifesta ao fim 

de alguns anos, ao contrário do que acontece com os microrganismos e suas 

toxinas, cujos efeitos patogénicos se manifestam ao fim de algumas horas. 

O controlo da qualidade dos produtos alimentares constitui um esforço 

importante que tem por objectivo garantir a qualidade comercial e a 

salubridade dos produtos alimentares. À medida que as actividades agro-

alimentares se organizam e evoluem de uma forma artesanal para a escala 

industrial, o controlo da qualidade vai-se impondo como uma arma essencial 

para o bom funcionamento das indústrias e em que os laboratórios de controlo 

da qualidade agro-alimentar surgem como organismos essenciais nesse 

funcionamento dando uma resposta isenta e fiável utilizando para o efeito 

tecnologias de detecção e quantificação cada vez mais sofisticadas e precisas 

aumentando assim a confiança dos produtores, dos transformadores e acima 

de tudo dos consumidores (Pereira, Carla Gomes). 

Efectivamente, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma Doença 
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de Origem Alimentar é uma doença, geralmente de natureza infecciosa ou 

tóxica, provocada por agentes que entram no corpo através da ingestão de 

alimentos ou de água. Estima-se que, por ano, cerca de 30% da população dos 

países industrializados sofra deste tipo de doença. 

Muitas destas doenças têm sintomas comuns (diarreias, dores abdominais, 

vómitos e desidratação), o que impossibilita a sua diferenciação 

exclusivamente pelos sintomas. Além disso, estes mesmos sintomas são 

próprios de outras doenças de origem não alimentar, o que pode conduzir a 

diagnósticos errados. 

As infecções alimentares ocorrem quando se ingere um alimento contaminado 

com um microrganismo patogénico que é capaz de crescer no tracto 

gastrointestinal. Os sintomas aparecem após um período de incubação, 

iniciado pela a ingestão do alimento, que pode durar umas horas, vários dias 

ou até semanas, pois é necessário tempo para que o microrganismo se 

multiplique e exerça a sua acção patogénica.  

As intoxicações alimentares ocorrem quando se ingerem alimentos em que 

estão presentes substâncias tóxicas. Estas substâncias podem ter diversas 

origens: 

� Em determinadas condições, alguns produtos vegetais (batatas, tomate, 

etc.), animais (nomeadamente alguns peixes) ou outros organismos 

(cogumelos venenosos), produzem toxinas que são ingeridas quando 

estes alimentos são consumidos; 

� Por vezes, consomem-se alimentos onde previamente cresceu um 

microrganismo que produziu toxinas, que acabam por ser ingeridas 

juntamente com o alimento. O agente patogénico pode, inclusivamente, 

ter desaparecido antes da ingestão do alimento, mas não as suas 

toxinas; 

� O consumo prolongado de alimentos (incluindo água de consumo) 

contaminados com tóxicos de origem química, como são os casos dos 

metais pesados ou das dioxinas, pode resultar numa acumulação destes 

tóxicos, o que a médio/longo prazo pode desencadear diversas doenças 

dos foros oncológico, neurológico, entre outros. Geralmente, estes 
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tóxicos são veiculados pela água, o ar, os solos, ou por materiais em 

contacto com os alimentos.  

As bactérias são os principais agentes biológicos causadores de Doenças de 

Origem Alimentar, não só em número como em frequência, embora outros 

agentes como os vírus ou parasitas também as possam provocar. 

Bactérias 

As bactérias são microrganismos unicelulares com uma estrutura muito simples, o 

que lhes permite replicarem-se muito rapidamente caso encontrem nutrientes, 

temperatura, pH, humidade e concentração de oxigénio favoráveis. Nalguns casos, 

apenas 20 minutos são suficientes para que o número de bactérias duplique, o que 

significa que um número inicial de 10 bactérias num determinado alimento em 

condições favoráveis, se multiplicará de tal modo que se terão 640 bactérias ao fim 

de 2 horas. 

 

 

Figura 5 – Colónias de Escherichia coli (E. coli) 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/scalibur001/2044475858/ 

 

Geralmente, as infecções bacterianas de origem alimentar são referidas 

simplesmente como infecções alimentares. Os principais sintomas são 

diarreias, dores abdominais, vómitos, desidratação e, por vezes, febre, 

aparecem após um período de incubação que pode durar umas horas ou vários 

dias, e podem prevalecer durante um período que pode variar entre um dia e 

uma semana. Nas últimas décadas a Salmonella tem estado na origem da 

maioria dos casos de infecções alimentares, geralmente resultantes da 
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ingestão de ovos, animais de capoeira e outras carnes, leite cru e chocolate. 

No entanto, a prevalência de infecções por Campylobacter jejuni  

(potencialmente presente em leite cru, animais de capoeira crus ou mal 

cozinhados e em água de consumo) tem aumentado de tal modo nos últimos 

anos, que nalguns países chega a rivalizar com Salmonella. Embora ainda com 

baixa incidência, o aparecimento de casos de infecções por Listeria 

monocytogenes (geralmente proveniente de leite cru, leite pasteurizado 

posteriormente contaminado, queijos, gelados e saladas) nas últimas décadas 

tem trazido preocupações, por esta bactéria poder provocar danos severos ou 

mesmo fatais em bebés, crianças, mulheres grávidas, idosos e indivíduos 

imunodeprimidos. Acresce ainda o facto desta bactéria conseguir crescer a 

temperaturas tão baixas como as de um frigorífico. 

 

 

Figura 6 - Imagem de bactérias da espécie Salmonella, vista ao microscópio 

Fonte: http://science.nasa.gov 

 

Quando ao crescimento do microrganismo no tracto gastrointestinal está 

associada a produção de toxinas ocorre uma toxinfecção bacteriana, sendo 

Clostridium perfringens um dos seus agentes mais frequentes. O termo 

toxinfecção tem, contudo, que ser interpretado com alguma precaução uma 

vez que é muitas vezes utilizado para genericamente designar o conjunto das 

infecções e das intoxicações alimentares. 

O consumo de alimentos onde previamente cresceu uma bactéria que produziu 

toxinas, que acabam por ser ingeridas juntamente com o alimento, pode 
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desencadear uma intoxicação alimentar. As toxinas actuam directamente sobre 

o tracto gastrointestinal e os sintomas surgem poucas horas (duas a quatro) 

após a ingestão do alimento contaminado. 

As intoxicações provocadas por Yersinia enterocolitica e por algumas estirpes 

de Escherichia coli têm-se tornado prevalentes nos últimos anos, embora 

existam outras bactérias como Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, 

ou Bacillus cereus, implicadas em intoxicações alimentares. 

 

 

Figura 7 - Imagem, vista ao microscópio de Escherichia coli 

Fonte: http://www.4hsa.pt 

 

Vírus 

Os vírus são agentes infecciosos com uma organização muito simples: uma 

capa proteica e um ácido nucleico (DNA ou RNA) no seu interior. São muito 

mais pequenos do que as bactérias e para se multiplicarem requerem que uma 

célula viva, de uma espécie para a qual são específicos, lhes sirva de 

hospedeiro. 

Alguns vírus são causadores de Doenças de Origem Alimentar. Embora não se 

multipliquem nos alimentos (por serem específicos para as células humanas), a 

sua destruição também não ocorre a não ser que os alimentos sejam 

devidamente cozinhados. A sua especificidade também implica que os vírus 

que infectam animais, como é o caso do vírus da peste suína, não representem 

quaisquer perigos para a saúde humana, sendo o seu controlo justificado 

apenas por uma questão de sanidade animal. Os vírus mais frequentemente 
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implicados em Doenças de Origem Alimentar são os da hepatite A e da 

hepatite E, os rotavírus (principal causa de diarreia infantil) e os vírus da 

família Norwalk (que provocam gastroenterites). 

Parasitas: vermes e protozoários 

Os vermes e os protozoários são parasitas, isto é, organismos que vivem sobre 

ou no interior de outro organismo (o hospedeiro), beneficiando desta 

associação enquanto prejudicam o hospedeiro, do qual geralmente obtêm 

nutrientes. 

As Doenças de Origem Alimentar provocadas por estes parasitas são muito menos 

frequentes do que as de origem bacteriana. Estes parasitas, que são muito maiores 

do que as bactérias, podem crescer e atingir o estado adulto no tracto 

gastrointestinal do homem, ou ser directamente ingeridos por consumo de tecidos 

de animais contaminados. Nalguns dos casos os sintomas podem durar várias 

semanas ao fim das quais diminuem ou desaparecem, para posteriormente 

reaparecerem. Entre os principais parasitas causadores de Doenças Origem 

Alimentar encontram-se Giardia  lamblia, G. intestinalis, Cryptosporidium 

parvum (protozoários) e Trichinella spiralis; (verme). 

 

 

Figura 8 - Quisto, visto ao microscópio, de Giardia intestinalis 

Fonte: http://www.dpd.cdc.gov 
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Priões 

O prião é uma partícula proteica infecciosa e que se presume ser o agente 

causador das encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET), como a 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB, vulgarmente designada por “doença 

das vacas loucas”) e a sua variante humana, o scrapie dos carneiros e das 

cabras e a doença de Creutzfeldt-Jakob. É constituído por uma proteína 

modificada, que por contacto com uma proteína sã a modifica convertendo-a 

numa proteína patogénica, que por sua vez vai modificar outra proteína sã, 

produzindo uma reacção em cadeia. 

Toxinas de origem não bacteriana 

As micotoxinas são metabolitos que resultam do crescimento de muitos dos 

bolores conhecidos. As aflatoxinas (produzidas por Aspergillus flavus e por A. 

parasiticus) são, tal como já foi referido, as micotoxinas mais frequentes e mais 

graves, tendo algumas delas uma potente acção cancerígena. Outras micotoxinas 

como a ocratoxina A e a patulina, procedentes de outras espécies de bolores, como 

Penicillium, são muito menos tóxicas. 

A saxitoxina é um polipeptídeo neurotóxico produzido por alguns 

dinoflagelados (algas unicelulares sem parede celular) que constituem uma 

elevada fracção do fitoplancton e que são conhecidas por provocarem as marés 

vermelhas. Esta toxina é filtrada e retida por mexilhões, ostras e outros 

bivalves sem que isso lhes cause quaisquer malefícios. No entanto, a ingestão 

por humanos de bivalves contaminados pode provocar uma intoxicação aguda 

muito grave conhecida por Paralytic Shellfish Poisoning, que pode inclusive 

conduzir à morte. 

A Solanina é um alcalóide naturalmente presente na batata, cujo teor aumenta 

quando as batatas ficam expostas à luz e adquirem uma cor esverdeada. Este 

tóxico não é destruído pela cozedura e pode ser letal. Outros exemplos de 

toxinas de origem natural são as toxinas dos cogumelos venenosos e a 

histamina e a tiramina por vezes encontradas nos peixes. 
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Figura 9 - A batata, apesar de ser um alimento básico na alimentação                  

                portuguesa, pode ser fonte de alcalóides prejudiciais 

                à saúde humana 

Fonte: http://www.ordemengenheiros.pt/oe/ingenium/ing111.pdf 

 

Principais agentes não biológicos 

Poluentes orgânicos persistentes 

Os poluentes orgânicos persistentes (POP) são compostos que se acumulam no 

ambiente, no corpo humano e nos animais. Os exemplos mais conhecidos são 

as Dioxinas, que são subprodutos indesejáveis de alguns processos industriais 

e de resíduos de incineração, e os PCB (Bifenilos Policlorados). 

Metais pesados 

Chumbo, mercúrio e cádmio são os metais pesados que, através dos alimentos 

(incluindo a água de consumo), mais têm contribuído para os casos de 

intoxicação prolongada ou crónica descritos. O chumbo e o mercúrio 

provocam danos neurológicos em bebés e crianças e o cádmio provoca danos 

nos rins, geralmente observados nos idosos. Tal como os POP, contaminam os 

alimentos através da poluição do ar, água e solos.  

Principais causas das doenças de origem alimentar: 

1. Utilização de ingredientes contaminados em refeições preparadas 

incorrectamente;  
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2. Tratamento térmico defeituoso ou arrefecimento inadequado dos 

alimentos;  

3. Preparação das refeições com uma antecedência excessiva; 

4. Emprego incorrecto de restos de comida;  

5. Contaminação por pessoas infectadas; 

6. Transferência da contaminação a partir de alimentos crus ou de 

superfícies ou equipamentos contaminado. 

Regras básicas de manipulação de alimentos 

Existe um conjunto simples de regras que podem contribuir para minorar o 

risco de contrair Doenças de Origem Alimentar e que têm por objectivos: 

� Manter os alimentos isentos de agentes patogénicos; 

� Criar condições para que os microrganismos não se multipliquem; 

� Conseguir condições de cozedura que eliminem os microrganismos. 

Limpar  

1. Lavar as mãos, utensílios e superfícies com água quente e detergente 

antes e depois da preparação de alimentos, especialmente depois de 

preparar carne, aves, ovos e peixe; 

2. Os vegetais devem ser bem lavados em água corrente antes de serem 

consumidos. 

Separar 

1. Manter a carne, aves, ovos e peixe ou marisco crus, e os respectivos 

sucos, longe dos alimentos prontos a comer; 

2. Nunca pôr alimentos cozinhados em pratos previamente utilizados para 

carne, aves, ovos ou peixe e mariscos crus. 

Cozinhar  

1. Cozinhar os alimentos de modo a garantir que no seu interior se alcance 

uma temperatura de 75ºC. Uma vez que a existência de termómetros 

que permitam medir a temperatura no interior dos alimentos não é 

frequente, deve-se obedecer aos seguintes princípios: as carnes de 
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animais de capoeira, porco e picada devem-se comer sempre bem 

passadas; as restantes devem-se comer bem ou mediamente passadas, 

mas nunca cruas; os ovos devem ser cozinhados até que as claras e as 

gemas estejam duras. Quando o molho de um assado não se encontra 

claro (se está sanguinolento ou rosado) é uma indicação de que não se 

atingiu a temperatura de 75ºC no seu interior; 

2. Aquecer os alimentos que tenham sido previamente preparados até à 

emissão de vapores ou à ebulição, consoante o caso. 

Conservar 

1. A maioria das bactérias cresce bem entre 5 e 60ºC. Como tal, não se 

devem deixar os alimentos perecíveis, os alimentos prontos a comer ou 

os restos de comida, à temperatura ambiente por períodos superiores a 

duas horas. Como alternativas para conservação têm-se a refrigeração (a 

temperaturas inferiores a 4ºC) e a congelação ou, no caso dos pratos 

prontos a comer, a manutenção a 60ºC; 

2. Os alimentos devem ser descongelados no frigorífico ou no microondas, 

e nunca à temperatura ambiente. 

3.1.1. Codex Alimentarius 

O Codex Alimentarius é uma organização internacional criada pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e estabelece as normas de 

segurança dos alimentos que servem de referência ao comércio internacional 

dos géneros alimentícios. 

Efectivamente, trata-se de um organismo intergovernamental, formado por 

representantes dos governos de todos os seus países membros e foi 

estabelecido pela Resolução da 11.ª Conferência da FAO, em 1961 e pela 

Resolução da 16.ª Assembleia Mundial de Saúde, em 1963. O seu principal 

objectivo é proteger a saúde dos consumidores e assegurar boas práticas no 

comércio de alimentos, através do seu contributo para a harmonização 

internacional de normas - estabelecimento de normas internacionais para os 
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géneros alimentícios e outros documentos, que podem ser recomendados aos 

Governos dos seus Estados-Membros e associados e da promoção da coordenação 

de todos os trabalhos empreendidos pelas organizações governamentais, não 

governamentais e internacionais em matéria de normas alimentares, bem como 

corrigir e/ou actualizar, finalizar, propor e publicar essas normas. 

Todos os Estados-Membros da União Europeia são membros do Codex. Em 17 

de Novembro de 2003 depois de, na 26º Reunião da Comissão do Codex 

Alimentarius, os directores gerais da FAO e da OMS terem aprovado as 

alterações do Regulamento Interno que permitia às organizações de integração 

económica regionais tornarem-se membros do Codex, o Conselho da UE 

decidiu (Decisão Nº 2003/822/CE) que "a Comunidade Europeia apresentará à 

Comissão do Codex Alimentarius um pedido de adesão, acompanhado de um 

instrumento formal especificando que aceita as obrigações dos estatutos em 

vigor na data da adesão e de uma declaração única relativa ao exercício de 

competências." (Queimada, Antonieta, 2007). 

3.1.2. HACCP 

O HACCP é a sigla inglesa para Hazzard Analasys and Critical Control Points o 

que em português significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo, 

ou seja, APPCC. No entanto, é vulgar e comummente aceite a sigla original. 

Consiste numa abordagem de forma sistemática à segurança alimentar com 

vista a simplificar e uniformizar critérios e soluções para garantir a segurança 

dos alimentos que chegam aos consumidores, através da análise e 

determinação de limites para etapas que controlem o processo, os chamados 

Ponto Críticos de Controlo, ou seja, PCC. 

O sistema HACCP foi desenvolvido nos EUA e após vários anos de experiência, 

é hoje recomendado por organizações como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas dos 

Alimentos (ICMSF) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO). 

De facto, a Comissão do Codex Alimentarius publicou em 1993 o código de 

HACCP, transposto para a legislação comunitária a 14 de Junho de 1993 

(Directiva n.º 93/43 do Conselho) e obrigatório na realidade nacional desde 

1998 com a publicação do Decreto-Lei nº 67/98.  
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Figura 10 - Colocação de etiquetas nas embalagens que contêm alimentos 

 

O Sistema de HACCP baseia-se em 7 Princípios que devem ser usados e 

considerados na sua aplicação: 

1º Princípio 

Análise dos perigos. 

2º Princípio 

Determinação dos pontos críticos de controlo (PCC). 

3º Princípio 

Estabelecimento dos limites críticos para cada ponto crítico de controlo (PCC). 

4º Princípio 

Estabelecimento de procedimentos de monitorização para controlo de cada ponto 

crítico. 

5º Princípio 

Estabelecimento das acções correctivas a tomar quando um dado PCC se 

encontra fora dos níveis aceitáveis. 

6º Princípio 

Estabelecimento de procedimentos para a verificação que evidenciem que o 

sistema de HACCP funciona efectivamente. 
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7º Princípio 

Estabelecimento de sistemas de registo e arquivo de dados que documentam 

todo o plano de HACCP. 

De acordo com recomendações do Codex Alimentarius, a aplicação prática 

destes princípios deve seguir os seguintes passos: 

1. Definir os termos de referência - âmbito do Plano de HACCP; 

2. Formação da equipa HACCP; 

3. Descrição do produto; 

4. Identificação do uso pretendido do produto; 

5. Elaboração de diagrama de fluxo e esquema da área de fabrico; 

6. Verificação (in loco) do diagrama de fluxo e esquema da fábrica; 

7. Identificação de perigos associados a cada passo (Princípio 1); 

8. Aplicação da árvore de decisão HACCP para determinação dos PCC 

(Princípio 2); 

9. Estabelecimento dos valores alvo e dos limites críticos para os PCC 

(Princípio 3); 

10. Estabelecimento dos procedimentos de monitorização (Princípio 4); 

11. Estabelecimento das acções correctivas (Princípio 5); 

12. Estabelecimento de procedimentos de verificação (Princípio 6); 

13. Estabelecimento de sistemas de registo e arquivo de dados que 

documentam o plano de HACCP (Princípio 7); 

14. Revisão do plano de HACCP. 

Neste âmbito importa definir alguns termos ou conceitos: 

Acção Correctiva - Acção ou procedimento a tomar quando os resultados da 

monitorização dos PCC indicam uma perda de controlo. 

Análise de Perigos - Processo de recolha e avaliação de informação sobre os 

perigos potenciais associados ao alimento, que possam ser significativos no 

Plano de HACCP. 
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Árvore de Decisão - Sequência de questões que permitem determinar se um 

ponto de controlo é ponto crítico. 

Controlar - Adoptar todas as medidas necessárias para assegurar e manter o 

cumprimento dos critérios estabelecidos no plano de HACCP. 

Critério - Requisito no qual se baseia uma decisão. 

Fluxograma - Representação esquemática da sequência das etapas ou 

operações usadas na produção de um determinado produto. 

Limite Crítico - Valor/Critério que diferencia a aceitabilidade da 

inaceitabilidade do processo. 

Medidas Preventivas - Actividades que reduzem ou eliminam a ocorrência de 

perigos a um nível aceitável. 

Nível de Preocupação - É uma expressão da seriedade da falha em controlar 

um Ponto Crítico de Controlo. Deriva do conhecimento do perigo, incluindo a 

sua severidade e o risco de ocorrer. 

Os níveis de preocupação podem ser: 

� Elevada Preocupação: Sem controlo, pode ameaçar a vida do 

consumidor; 

� Média Preocupação: Uma ameaça ao consumidor que deve ser 

controlada; 

� Baixa Preocupação: Pequena ameaça ao consumidor mas pode ser 

vantajoso controlar. 

Nenhuma preocupação: Nenhuma ameaça. 

Perigo - Agente microbiológico, químico ou físico, presente no alimento ou a 

condição em que este ocorre, que pode causar um efeito adverso à saúde. 

Ponto Crítico de Controlo (PCC) - Ponto, procedimento, operação ou etapa no 

qual o controlo deve ser aplicado sendo essencial para prevenir, reduzir a 

níveis aceitáveis ou eliminar um perigo, relacionado com a inocuidade dos 

alimentos. 

Ponto de Controlo - Qualquer ponto, etapa ou procedimento, no qual o 
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controlo pode ser exercido ou aplicado. 

Plano de HACCP - Documento escrito, preparado de acordo com os princípios 

do HACCP e que refere os procedimentos a serem seguidos, de modo a 

garantir o controlo de um processo ou procedimento específico. 

Risco - Hipótese ou probabilidade de um dado perigo ocorrer. 

Severidade - Seriedade ou impacto do perigo. 

Sistema de Monitorização - Conjunto de observações ou medições dos 

parâmetros de controlo para avaliar se um ponto crítico de controlo está 

dentro dos valores aceitáveis. 

Sistema de HACCP - É o resultado da implementação de um Plano de HACCP. 

Tolerância - Grau de latitude à volta do valor alvo que é permitido, isto é, 

valores que estão abaixo e acima do valor alvo mas ainda dentro do limite 

crítico. 

Validação - Item da verificação que tem como objectivo a recolha e avaliação 

de informação técnica e científica necessária para garantir que o plano de 

HACCP, quando devidamente implementado, controla os perigos de forma 

efectiva. 

Valores Alvo - Valores de um parâmetro, num Ponto Crítico de Controlo, que 

provaram eliminar ou controlar um perigo. 

Verificação - Métodos, procedimentos ou testes, adicionais aos utilizados na 

monitorização, que permitem determinar a eficácia do sistema e se este está 

de acordo com o plano. 

De forma a seguir as recomendações do Codex Alimentarius (Joint FAO/WHO 

Food Standards Programme), a determinação dos pontos críticos de controlo 

deve seguir a seguinte árvore de decisão: 
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Figura 11 - Árvore de decisão recomendada pelo Codex Alimentarius 

Fonte: http://www.segurancalimentar.com 
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3.2. Ameaças recentes à Saúde Pública 

As populações têm vindo a ser confrontadas com algumas ameaças sérias à 

sua saúde, devido a produtos agrícolas ou géneros alimentícios contaminados 

com produtos prejudiciais. Essas contaminações podem ter uma de duas 

origens: intencional ou não intencional.  

Se o caso for a primeira hipótese, o produtor, embalador, ou quem quer que 

seja o responsável pela introdução dos produtos no mercado contamina ou 

falsifica os produtos intencionalmente. A intenção poderá ser apenas o lucro 

fácil, ou a negligência mas também se têm verificado casos de “terrorismo 

alimentar”. Inclusivamente, a OMS já várias vezes alertou para este tipo de 

perigos, advertindo que grupos extremistas podem tentar contaminar 

alimentos com agentes patogénicos e tóxicos, pedindo a todos os países que 

se mantenham vigilantes.  

Se se verificar a segunda hipótese, estamos perante uma contaminação ou 

deterioração de produtos em que o responsável pela sua introdução no mercado 

agiu de boa fé, tendo-se descontrolado a situação sem que este se apercebesse. 

Ainda que não intencional, esta situação pode levar a consequências graves em que 

se terá que apurar responsáveis punindo-os. Mesmo em situações cujas 

consequências não tenham sido graves ou que se tenha conseguido travar a tempo 

o processo, há, sempre, que descobrir o que correu mal na fileira produtiva e 

corrigir erros. 

Seguem-se alguns exemplos bem ilustrativos de situações ocorridas em vários 

pontos do globo. 

Gripe das Aves 

A gripe das aves, ou “gripe dos pássaros”, é uma doença contagiosa dos 

pássaros causada pelo vírus influenza A. Pensa-se que todas as espécies de 

pássaros são susceptíveis à infecção com aquele vírus, mas as aves domésticas 

são especialmente vulneráveis. Nestas, os vírus da gripe podem originar 

grandes epidemias (epizootias) com elevada mortalidade. Existem diferentes 

vírus da gripe das aves, sendo uns mais graves que outros. Nas aves, o vírus 

A(H5N1) tem uma elevada patogenicidade, é muito contagioso e a taxa de 

mortalidade é de cerca de 100% — a morte pode ocorrer no mesmo dia de 
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aparecimento dos primeiros sinais/sintomas. 

A gripe das aves ocorre em todo o mundo. A panzootia do vírus A(H5N1) que 

teve início em Dezembro de 2003, na Coreia do Sul, atingiu muitos países em 

vários continentes. Em diversos países, sobretudo da Ásia, também houve 

pessoas infectadas com aquela estirpe do vírus da gripe das aves. 

Os vírus da gripe das aves raramente infectam outras espécies animais, além de 

pássaros e porcos. No contexto histórico, as infecções humanas com os diferentes 

vírus da gripe das aves são raras e geralmente originam quadros clínicos pouco 

graves (doença moderada). Os primeiros casos documentados de infecção humana 

pelo vírus influenza A(H5N1) ocorreram durante um surto em Hong Kong, na 

Primavera de 1997. Entre Maio de 1997 e Março de 1998 foram diagnosticados 18 

casos de infecção, complicados com doença respiratória grave, 6 dos quais foram 

fatais (letalidade: 33%). A investigação, então efectuada, revelou que a fonte da 

infecção das pessoas tinha sido o contacto com aves de capoeira infectadas 

(galinhas, patos e gansos). O mesmo vírus reapareceu em Hong Kong, em Fevereiro 

de 2003, tendo infectado duas pessoas dando origem a um óbito. A última 

epidemia de A(H5N1) teve início em Dezembro de 2003, e até 30 de Dezembro de 

2005 foram confirmados 142 casos de infecção humana, com 74 mortes 

(letalidade: 52%). 

Na Holanda, em 2003 registaram-se 83 casos de infecção com o vírus A(H7N7), 

com um óbito (médico veterinário). Em Hong Kong o vírus A(H9N2) infectou 

duas crianças em 1999 (doença ligeira) e uma em Dezembro de 2003. 

Apesar da estirpe A(H5N1) não ser desconhecida – 18 casos de infecção 

humana, com 6 mortes, durante o surto de Hong Kong em 1997-1998 – 

representa uma enorme ameaça mundial em termos de saúde pública, pelos 

surtos que já originou em diversos países e pela dificuldade no seu controlo. 

Apesar da gripe das aves não se contrair pelo consumo das carnes proveniente 

destes animais, está intimamente ligada à criação para o consumo de aves 

domésticas. 

Nitrofuranos 

O nitrofurano é uma substância antibiótica que é nociva e cancerígena quando 
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ingerida em grandes quantidades. É usado como anti-bacteriano e pertence à 

lista de substâncias não permitidas na União Europeia na produção de animais, 

mas alguns produtores de aves utilizam ilegalmente este produto para prevenir 

doenças e, por vezes, para promover o crescimento das aves. O Ministério da 

Agricultura (Portugal) anunciou a 26 de Fevereiro de 2003 que detectou a 

substância em 43 explorações avícolas portuguesas.  

As 43 explorações em que se encontrou o nitrofurano foram seladas pelo 

Ministério da Agricultura. No início de Março soube-se que a existência destes 

antimicrobianos em perus, frangos e codornizes já tinha sido detectada em 

Outubro de 2002 pela Direcção-Geral de Veterinária (DGV), depois de aquele 

organismo ter aplicado um novo método de pesquisa de substâncias proibidas 

na carne, mais fiável do que o anterior. Contudo, o Ministério da Agricultura só 

terá sido informado a 25 de Fevereiro de 2003 dessa situação, que tornou 

pública no dia seguinte, anunciando a interdição das 43 explorações, contra as 

quais apresentou uma queixa-crime. 

As semanas que se seguiram foram caracterizadas por dois processos 

simultâneos: a queda das vendas de carne de aves, fruto da insegurança dos 

consumidores, e a busca de novas explorações avícolas em que a substância 

ilícita fosse utilizada. 

Até Julho de 2003, segundo o relatório final sobre a crise realizado pela DGV, 

mais de 1,5 milhões de aves foram destruídas, 250 toneladas de carne de aves 

foram retiradas do mercado, 176 explorações animais estiveram sequestradas 

durante semanas e gastaram-se centenas de milhares de euros em análises 

laboratoriais. 

A crise dos nitrofuranos ainda é lembrada pelo sector avícola como a "pior de 

sempre”. 

O anúncio da detecção de uma substância proibida e potencialmente cancerígena 

em 43 explorações de aves em Portugal, feito em 26 de Fevereiro de 2003, levou 

imediatamente a uma quebra de 50% na produção e na venda de aves. 

ITX no leite 

Do conjunto de alertas alimentares registadas na UE durante o ano de 2005, a 

presença da substância ITX em leite infantil foi a que recebeu maior relevância. 
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Em Novembro de 2004 e sob uma ordem judicial italiana, foram retirados mais de 

dois milhões de litros de leite infantil líquido produzido pela multinacional suiça 

Nestlé, medida qualificada pelas autoridades sanitárias de distintos países 

europeus como “extrema”. 

Através da supervisão de análises de rotina foram detectados vestígios do 

componente ITX em leite infantil, um componente da tinta que se utiliza como 

iniciador fotoquímico na impressão das embalagens. 

A pedido da Comissão Europeia, a Autoridade Europeia da Segurança Alimentar 

apresentou os resultados preliminares de uma investigação sobre os efeitos na 

saúde humana desta substância. 

Um dos maiores perigos atribuídos a esta crise relacionava-se com os 

destinatários do produto, a população infantil, cuja exposição dietética à 

substância podia ser mais elevada que nos adultos. 

Apesar de se considerar que não existem dados que demonstrem a 

genotoxicidade do ITX, se existem normas sobre os materiais e os artigos que 

entram em contacto com os alimentos (Art. 3 do Regulamento 1935/2004) têm 

que ser cumpridas. 

Esta norma especifica que as tintas não devem transferir as suas componentes 

aos alimentos em quantidades que poderiam colocar em perigo a saúde 

humana ou provocar alterações na composição ou características do alimento. 

A informação apresentada agora pela UE classifica esta substância como a 

causadora do “maior incidente alimentar” de 2005. 

Óleos contaminados 

Em 2008, óleos de girassol falsificados com óleos minerais, provenientes da 

Ucrânia, entraram no circuito comercial português. A Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE) e a DECO (Associação de Defesa dos 

Consumidores) alertaram os portugueses a não consumir aquele tipo de 

produto alimentar. 

O alerta partiu da Agência Europeia de Segurança Alimentar, através da sua 

Rede de Alerta Rápido, que avisou os Estados-membros da contaminação de 

um lote de óleos de girassol a granel, oriundo da Ucrânia, contendo óleo 
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mineral, e que foi distribuído em Espanha, França, Itália e Holanda. 

Em declarações à comunicação social, a assessora do gabinete do Ministério da 

Economia confirmou que o óleo de girassol contaminado entrou em Portugal 

através da aquisição directa no mercado espanhol dos operadores económicos 

nacionais. 

"Uma parte do lote contaminado foi bloqueado antes que pudesse entrar no 

circuito comercial português mas, por enquanto, não é possível saber que 

quantidade, quantos litros de óleo contaminado entraram no nosso país", 

explicou a fonte. 

A impossibilidade de identificar a totalidade das marcas e lotes nacionais que 

possam conter possíveis contaminações, levou a ASAE, como medida de 

precaução, a aconselhar a que não fosse consumido óleo de girassol, 

independentemente da marca. 

Em simultâneo, aquela autoridade de fiscalização apelou aos operadores 

económicos para retirarem, de forma voluntária, o produto do mercado, 

operação que foi acompanhada pelos inspectores da ASAE no terreno. As 

amostras de óleos comercializados em Portugal foram analisadas no 

Laboratório de Segurança Alimentar (LSA).  

Um grande consumo de alimentos ou produtos alimentares contaminados com 

óleos minerais (hidrocarbonetos), durante muitos anos, pode causar o 

aparecimento de cancro ou de doenças do foro endócrino. As doenças 

endócrinas – relacionadas com as hormonas – podem resultar na diminuição 

da fertilidade, tanto nos homens como nas mulheres. 

Curiosamente, Portugal é um dos países europeus que menos utiliza óleo de 

girassol. 

Salmonelas 

Em 2008, mais de mil pessoas foram infectadas com salmonelas inicialmente 

ligadas ao tomate. O pior surto derivado de alimentos desde há pelo menos 

uma década, segundo as autoridades de saúde norte-americanas. 

Os tomates continuaram a ser apontados como altamente suspeitos e o 

governo voltou a avisar que todos os consumidores os deviam evitar a menos 
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que fossem colhidos em áreas fora de suspeita. 

As pessoas mais vulneráveis à infecção com salmonela são os idosos, as 

pessoas com sistemas imunitários frágeis e as crianças, lembraram, na altura, 

os Centros para a Prevenção e Controlo da Doença. 

Foi um surto espectacularmente complicado e prolongado, reconheceu David 

Acheson da Agência Norte-americana para a Segurança Alimentar e 

Farmacêutica (FDA). 

Pelo menos 300 pessoas adoeceram em Junho. Duas mortes estão associadas 

ao surto: um homem no Texas, na casa dos 80, e um outro texano que morreu 

de cancro mas para quem a contaminação com a salmonela teve um papel 

determinante. Nesse mês foram hospitalizadas 203 pessoas. 

Leite chinês 

Em 2008, a televisão chinesa anunciou que a melamina, produto químico 

potencialmente mortal, foi detectada em 69 marcas de leite produzidas por 22 

companhias. O governo terá ordenado a sua retirada do mercado. 

O escândalo do leite contaminado na China, que provocou a morte a dois bebés, 

continuou a produzir as suas réplicas, havendo 1200 crianças com doença 

declarada. Foram efectuadas várias detenções relacionadas com este caso. 

Efectivamente, dois bebés morreram em Maio e em Julho e mais de 1200 

outros ficaram doentes depois de terem consumido o leite em pó adulterado. 

O leite em pó fabricado pela empresa, bastante procurado nas zonas rurais 

devido ao seu baixo preço e principal recurso de muitas mães para a 

alimentação dos filhos, apesar das campanhas de defesa da amamentação, foi 

contaminado por melamina, utilizada no fabrico de plástico e de colas e 

podendo ser usado para aumentar a taxa de proteínas artificialmente. 

Após o consumo do produto, pelo menos 1253 bebés apresentaram problemas 

renais.  

“Até dez mil crianças podem ter consumido o leite em pó Sanlu”, admitiu na 

altura o ministério, deixando entender que se poderia tratar de um problema 

sanitário mais grave que o inicialmente previsto. 
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Dioxinas 

Estes compostos são extremamente perigosos uma vez que são cancerígenos, 

podendo surgir durante o processo de incineração. Um estudo efectuado nos EUA 

revelou que desde 1989 mais de metade das dioxinas emitidas por aquele país 

para o ambiente resultaram da acção dos incineradores, quer hospitalares, quer 

caseiros e da queima de florestas.  

Para além de serem cancerígenos estes compostos apresentam ainda outros 

efeitos: efeitos crónicos nos sistemas imunitário, reprodutor e hormonal, bem 

como no crescimento e desenvolvimento dos seres vivos. Para além disso, podem 

provocar cloroacne (uma forma de acne bastante dolorosa), doenças hepáticas e 

mesmo redução da líbido. 

A principal forma de fixação das dioxinas é por via alimentar - cerca de 90% provém 

do leite, carne ou peixe, pelo que a distância de uma população à fonte de poluição 

não constitui qualquer garantia de segurança. Sendo invisíveis e inodoras, a sua 

fixação nos organismos faz-se nos tecidos gordos e no leite materno, não sendo 

excretáveis através do suor ou dos excrementos, característica que os torna 

bioacumuláveis. Estando o Homem no topo da cadeia alimentar sofrerá as maiores 

consequências de tal processo, com todos os efeitos subsequentes. 

Em 2008 foi detectada carne de porco, de origem irlandesa, contaminada com 

dioxinas e que foi exportada para vários países. 

Paddy Rogan, o chefe dos serviços veterinários, frisou que as exportações da 

carne contaminada não foram além de três dezenas de países. O governo 

irlandês mandou retirar dos mercados todos os alimentos à base de porco. 

O alerta foi lançado na sequência de um controlo de rotina efectuado no final de 

Novembro.  

A carne contaminada foi descoberta no decurso de controlos fronteiriços na 

Bélgica e França. A Alemanha mandou retirar os produtos de porco irlandês, 

enquanto a Suécia e o Reino Unido desaconselharam o seu consumo. A União 

Europeia seguiu de perto o desenrolar dos acontecimentos. 
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3.3. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

A ASAE é a autoridade administrativa nacional especializada no 

âmbito da segurança alimentar e da fiscalização económica. É 

responsável pela avaliação e comunicação dos riscos na cadeia 

alimentar, bem como pela disciplina do exercício das 

actividades económicas nos sectores alimentar e não 

alimentar, mediante a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação 

reguladora das mesmas. 

A ASAE rege-se pelos princípios da independência científica, da precaução, da 

credibilidade e transparência e da confidencialidade. 

Do ponto de vista organizacional, a ASAE tem um Inspector-Geral e vários Sub-

Inspectores-Gerais, Gabinetes, Direcções de Serviços, laboratórios, etc., a nível 

central e, ainda, várias Direcções Regionais que cobrem o país. 

A ASAE, ao abrigo da sua lei orgânica aprovada pelo DL 274/2007 de 30 de Julho, 

promove acções de natureza preventiva e repressiva em matéria de infracções 

contra a qualidade, genuinidade, composição, aditivos alimentares e outras 

substâncias e rotulagem dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais.  

A sua acção de fiscalização centra-se assim nas matérias seguintes: 

� Estabelecimentos de abate, preparação, tratamento e armazenamento 

de produtos de origem animal;  

� Estabelecimentos que laboram produtos da pesca, incluindo os de 

aquicultura, navios fábrica, embarcações, lotas, armazéns e mercados 

grossistas;  

� Cadeia de comercialização dos produtos de origem vegetal e animal, 

incluindo os produtos da pesca e da aquicultura e actividades conexas;  

� Circulação e comércio de uvas destinadas à produção de vinho, de 

mosto e de vinho e produtos vínicos em todo o território nacional;  

� Lagares de azeite e, por sua vez, o destino do azeite obtido da azeitona 

laborada e seus subprodutos;  

� Oferta de produtos e serviços nos termos legalmente previstos, tendo 
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em vista garantir a segurança e saúde dos consumidores;  

� Cumprimento das obrigações legais dos agentes económicos;  

� Todos os locais onde se proceda a qualquer  actividade industrial, comercial, 

agrícola, pecuária, de abate, piscatória, incluindo a actividade de pesca lúdica, 

de promoção e organização de campos de férias ou de prestação de serviços, 

designadamente de produtos acabados e ou intermédios, armazéns, 

escritórios, meios de transporte, entrepostos frigoríficos, empreendimentos 

turísticos, empreendimentos de turismo no espaço rural, empreendimentos 

de turismo de natureza, agências de viagem, empresas de animação turística, 

estabelecimentos de restauração e bebidas, cantinas e refeitórios, clínicas 

veterinárias, recintos de diversão ou de espectáculos, infra-estruturas, 

equipamentos, espaços desportivos, portos, gares e aerogares; 

� Jogo ilícito. 

Para a realização destas acções, a ASAE tem 5 direcções regionais e 3 

delegações que executam as acções de fiscalização tendo por base um 

planeamento centralizado. 

 

 

Figura 12 - Acção de fiscalização da ASAE numa exploração agrícola 

Foto: http://dn.sapo.pt/ 
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4. COLOCAÇÃO DE FITOFÁRMACOS NO MERCADO 

Tendo presente que as culturas são ameaçadas, permanentemente, por 

diversos inimigos (pragas, doenças e infestantes), que de uma forma directa 

ou indirecta comprometem as colheitas, torna-se imprescindível combatê-los. 

Assim, e apesar de haver vários modos ou métodos a seguir neste combate, a 

luta química continua a ter um papel muito importante pela sua eficácia. 

Efectivamente, é o recurso a fitofármacos que possibilita obter níveis de 

produção com capacidade para satisfazer as necessidades do planeta em 

termos de produtos agrícolas e géneros alimentícios.  

No entanto, devido às suas características intrínsecas, estes produtos têm que 

ser usados correctamente para que não constituam um perigo, nem para quem 

os utiliza nem para quem consome os produtos onde foram aplicados, daí a 

necessidade de legislação muito específica. 

 

 

Figura 13 – Leitura do rótulo 

Fonte: http://www.cultivaraseguranca.com/ 
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Tabela 1 – Mercado Português de Agroquímicos (à Distribuição) – Ano de 2008 

Segmentos Valor (M€) Variação % (1) 
Quantidade  
(T ou ML) 

Variação % (1) 

Fungicidas  44.160 15% 14.723 14.723 

Insecticidas 14.211 -19% 2.217 2.217 

Herbicidas 36.542 11% 4.107 4.107 

Diversos 4.783 13% 1.382 1.382 

Total 99.696 5,8% 22.429 22.429 

(1) A variação refere-se a igual período do ano anterior                     Fonte: ANIPLA 

 

Segundo a ANIPLA, a interpretação dos dados apresentados no quadro anterior 

é a seguinte: 

� As condições do tempo favoráveis ao desenvolvimento de doenças nas 

diversas culturas proporcionaram um aumento de procura de 

fungicidas; 

� O aumento significativo do preço do glifosato no mercado mundial 

reflectiu-se no resultado final dos herbicidas, grupo em que, apesar da 

redução de volume, acabou o ano com um crescimento em valor; 

� A quebra dos insecticidas deve-se não só a uma menor pressão de 

pragas, mas também à retirada do mercado de várias substâncias 

activas, em especial do grupo dos organofosforados, algumas delas com 

uso essencial autorizado cujo prazo terminou em Dezembro de 2007; 

� De facto o sector de insecticidas está a ser o mais afectado pelo 

processo de reavaliação em curso na U.E. 

4.1. Contrafacção e Comercialização Ilegal de Fitofármacos 

À semelhança de outros sectores de negócio, como a indústria 

cinematográfica, dos perfumes, da moda, etc., também a industria 

fitofarmacêutica tem sido alvo de falsificações e entradas ilegais no mercado. 

Cada vez mais se verifica esta situação deixando alarmados fabricantes e 

distribuidores, pelas implicações negativas ao nível da saúde dos agricultores e 

consumidores, da saúde pública e do ambiente. 
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Os agricultores que utilizem produtos de contrafacção ou ilegais, que 

contenham substâncias activas de má qualidade ou que não estejam 

homologadas, correm sérios riscos e colocam em risco consumidores e 

ambiente. 

A European Crop Protection Association (ECPA) estima 

que a falsificação e comércio ilegal de fitofármacos 

represente na região europeia, aproximadamente, 

entre 5 a 7 % do valor envolvido, que ronda os 7,5 mil 

milhões. A título de exemplo atende-se que na China 

e na Índia o valor é, respectivamente, cerca de 20 e 30 % desses mercados. 

A maioria das substâncias activas e outros químicos usados neste tipo de 

produtos, não é testada nem em relação à saúde humana nem em relação aos 

impactos no ambiente, podendo ter um grau de toxicidade prejudicial a quem 

os manuseia e deixando resíduos nos géneros alimentícios. Grande parte 

destas substâncias tem origem na Ásia e é importada ilegalmente pela União 

Europeia. Esta situação é completamente oposta àquela que as substâncias 

legais e homologadas estão sujeitas uma vez que tanto a legislação europeia 

como a nacional prevêem testes e controlos rigorosos, a todos os níveis. 

4.2. Directiva n.º 91/414/CEE de 15 de Julho 

A actual legislação de homologação veio permitir que os produtos 

fitofarmacêuticos tivessem um papel muito importante na agricultura 

sustentável na Europa, estabelecendo padrões bastante elevados ao nível da 

saúde pública e da segurança ambiental.  

De facto, a homologação de um produto fitofarmacêutico a nível europeu, é 

precedida por dezenas de testes específicos sobre o impacto dos produtos a 

nível de saúde pública e ambiental, o que demora anos e envolve elevadas 

somas de dinheiro. Mas é fundamental que o quadro legal estabeleça que os 

critérios de aprovação se baseiem nos estudos científicos, assegurando, assim, 

um processo de homologação eficiente. 

A Directiva n.º 91/414/CEE de 15 de Julho, diz respeito, basicamente, à 
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autorização, à colocação no mercado, à utilização e ao controlo, no interior da 

comunidade, de produtos fitofarmacêuticos apresentados na sua forma 

comercial. 

Foi transposta para o quadro legislativo nacional, donde resultou o Decreto-Lei 

nº 284/94 de 11 de Novembro e o Decreto-Lei nº 94/98 de 15 de Abril. 

Interessa atender em particular às disposições gerais contidas no Artº 3, o qual 

se transcreve de seguida: 

 “Artigo 3º.  

1. Os Estados-membros determinarão que os produtos fitofarmacêuticos só 

podem ser colocados no mercado e utilizados no seu território quando tiverem 

sido autorizados em conformidade com o disposto na presente directiva, a 

menos que a utilização pretendida esteja abrangida pelo disposto no artigo 

22º.  

2. Os Estados-membros não podem, com base no facto de a utilização de um 

produto fitofarmacêutico não ser autorizada no seu território, entravar a sua 

produção, armazenagem e circulação, se se destinar a ser utilizado noutro 

Estado-membro, desde que:  

� O produto fitofarmacêutico seja autorizado noutro Estado-membro,  

� As condições de controlo previstas pelo Estado-membro para assegurar 

o respeito do disposto no nº. 1 sejam satisfeitas.  

3. Os Estados-membros determinarão que os produtos fitofarmacêuticos 

devem ser objecto de uma utilização adequada. A utilização adequada inclui a 

observância das condições fixadas em conformidade com o artigo 4º e 

mencionadas no rótulo, a aplicação dos princípios de uma boa prática 

fitossanitária e, sempre que possível, dos princípios da luta integrada.  

4. Os Estados-membros determinarão que as substâncias activas só podem ser 

colocadas no mercado quando:  

� Forem classificadas, embaladas e rotuladas em conformidade com o 

disposto na Directiva n.º 67/548/CEE e 

� Se se tratar de uma substância activa que ainda não se encontre no 

mercado dois anos após a notificação da presente directiva, tiver sido 
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transmitida aos Estados-membros e à Comissão, em conformidade com 

o artigo 6º., documentação contendo uma declaração segundo a qual a 

substância activa se destina a uma das utilizações definidas no ponto 1 

do artigo 2º. A condição prevista no presente travessão não se aplica às 

substâncias activas destinadas a uma utilização abrangida pelo disposto 

no artigo 22º.” 

4.3. Decreto-Lei nº 284/94 de 11 de Novembro 

O regime aplicável à comercialização dos produtos fitofarmacêuticos vinha 

legislado em diplomas que datavam de 1967. No entanto, face aos avanços 

técnicos e científicos verificados no âmbito destes produtos, bem como todo o 

trabalho e experiência acumulados ao longo dos anos de uso dos mesmos, 

impunha-se, já há bastante tempo, reformular o quadro jurídico destas 

matérias. Era imprescindível estabelecer um novo regime de autorização, 

colocação no mercado, utilização e controlo deste tipo de produtos. 

Para além disso, com a publicação da Directiva n.º 91/414/CEE, havia, ainda, a 

necessidade de fazer a sua transposição para a ordem jurídica interna, pelo 

que foi criado e publicado o Decreto-Lei nº 284/94, que colmatou essa lacuna. 

O referido diploma, para além de estabelecer o regime de homologação, 

autorização, lançamento no mercado, utilização, controlo e fiscalização de 

produtos fitofarmacêuticos apresentados na sua forma comercial e a 

autorização de substâncias activas, transpõem, tal já foi dito, a Directiva n.º 

91/414/CEE para a ordem jurídica interna. Aplica-se, ainda, à homologação e à 

autorização de colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos 

constituídos por ou que contenham Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs), desde que a autorização para os lançar no meio ambiente tenha sido 

concedida, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 126/93 de 20 de Abril. 

4.4. Decreto-Lei nº 94/98 de 15 de Abril 

Em Portugal, à semelhança do que acontece noutros países, há uma grande 

preocupação no sentido de limitar a utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
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procurando-se optimizar os seus efeitos positivos e eliminar ou reduzir os 

efeitos desfavoráveis. É neste contexto que, de uma forma generalizada, nos 

vários países, os produtos fitofarmacêuticos são comercializados sob um 

regime próprio, de acordo com um esquema nacional de homologação. Com a 

homologação pretende-se pôr à disposição do utilizador os produtos 

adequados aos objectivos gerais da protecção das culturas ou dos produtos 

agrícolas, procurando responder a exigências ou estabelecer condições para 

uma utilização adequada, eficaz e segura.  

De uma maneira geral, os produtos fitofarmacêuticos só poderão ser 

comercializados após a concessão de uma autorização pela qual o serviço 

nacional responsável aprova a venda e o uso de cada produto, com base na 

avaliação de um conjunto amplo de dados científicos, que demonstram que ele 

é eficaz para as utilizações a que se destina e não apresenta riscos inaceitáveis 

para a saúde humana e animal e para o ambiente.  

O Decreto-Lei n.º 284/94, de 11 de Novembro, veio estabelecer o regime 

aplicável à colocação no mercado dos produtos fitofarmacêuticos, 

complementado pela Portaria n.º 563/95, de 12 de Junho, que aprovou as 

normas técnicas de execução, transpondo simultaneamente as Directivas nºs 

91/414/CEE, do Conselho, e 93/71/CEE, da Comissão, de 15 de Julho e de 27 

de Julho, respectivamente.  

Entretanto, as Directivas nºs 94/37/CE, 94/79/CE, 95/35/CE, 95/36/CE, 

96/12/CE, 96/46/CE e 96/68/CE, da Comissão, de 22 de Julho de 1994, de 21 

de Dezembro de 1994, de 14 de Julho de 1995, de 8 de Março de 1996, de 16 

de Julho de 1996 e de 21 de Outubro de 1996, respectivamente, que 

complementam a Directiva n.º 91/414/CEE, do Conselho, de 15 de Julho, 

foram também publicadas, sendo necessária a sua transposição para o direito 

interno.  

O presente diploma (Decreto-Lei n.º 94/98 de 15 de Abril) representa, deste 

modo, um enunciado das normas técnicas de execução referidas no n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 284/94, de 11 de Novembro. 

Assim, este diploma estabelece as regras relativas à: 

a) Homologação, autorização, lançamento ou colocação no mercado, 
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utilização, controlo e fiscalização de produtos fitofarmacêuticos 

apresentados na sua forma comercial e à colocação no mercado e 

controlo das substâncias activas destinadas a qualquer das utilizações;  

b) Homologação, autorização e lançamento ou colocação no mercado de 

produtos fitofarmacêuticos constituídos por organismos geneticamente 

modificados ou que contenham os mesmos organismos, desde que a 

autorização de os libertar no ambiente tenha sido concedida após uma 

avaliação dos riscos ambientais, de acordo com as disposições legais e 

regulamentares em vigor. 

4.5. Decreto-Lei n.º 173/2005 de 21 de Outubro 

Tal como foi referido, o Decreto-Lei nº 94/98, de 15 de Abril, estabeleceu as 

normas técnicas de execução relativas à homologação, autorização, 

lançamento ou colocação no mercado, utilização, controlo e fiscalização de 

produtos fitofarmacêuticos apresentados na sua forma comercial. 

Mas é também necessário, no âmbito de uma política nacional de utilização 

sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, definir medidas responsáveis e 

disciplinadoras a aplicar às actividades comerciais de distribuição e venda e à 

aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, tendo como objectivo a redução do 

risco e dos impactes na saúde humana e no ambiente com base nos princípios 

segundo os quais todos aqueles que manipulam, vendem, promovem a venda, 

aconselham ou aplicam produtos fitofarmacêuticos devem dispor de 

informações e conhecimentos apropriados e actualizados que garantam, ao 

nível da sua intervenção, a prevenção de acidentes com pessoas e animais, a 

defesa da saúde pública e a protecção do ambiente, e os locais de 

armazenamento e de manuseamento e o transporte dos produtos 

fitofarmacêuticos devem dispor de condições que garantam a sua boa 

conservação, a prevenção de acidentes com pessoas e animais, a defesa da 

saúde pública e a protecção do ambiente. 

Face à necessidade de garantir a protecção do aplicador, do consumidor e dos 

animais domésticos, a salvaguarda das pessoas e a protecção dos vários 

compartimentos do ambiente (solo, água e ar), assim como dos organismos 
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auxiliares, das abelhas, peixes e outros organismos aquáticos, das aves e da 

fauna e flora selvagens, a protecção fitossanitária das culturas deve ter em 

conta, por um lado, o cumprimento rigoroso das boas práticas agrícolas e, por 

outro, a necessidade de utilização correcta e adequada dos produtos 

fitofarmacêuticos, quer a sua aplicação se enquadre no âmbito da luta química, 

luta química aconselhada, protecção ou produção integradas ou modo de 

produção biológico. 

Para enquadrar as exigências que se afiguram fundamentais, numa perspectiva 

de utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos, procede-se à 

implementação das seguintes figuras: 

� A autorização específica para o exercício da actividade de distribuição e 

venda dos produtos fitofarmacêuticos; 

� A existência do técnico responsável pelas actividades de distribuição, 

venda e prestação de serviços de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos; 

� A criação de empresas de aplicação terrestre e a requalificação das 

empresas de aplicação aérea. 

Simultaneamente, apresentam-se linhas orientadoras e definem-se regras 

disciplinadoras dos actos de distribuição, venda e aplicação, bem como se cria 

a obrigatoriedade de participação em acções de formação profissional para 

técnicos, operadores e aplicadores, incluindo agricultores.  

No que diz respeito ao âmbito de aplicação, o Decreto-Lei nº 173/2005 regula 

as actividades de distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos utilizadores finais, não 

estando abrangidos pelo presente diploma os produtos fitofarmacêuticos de 

baixo risco, com excepção das normas aplicáveis aos resíduos de embalagens 

e excedentes destes produtos fitofarmacêuticos. 

Este diploma estabelece que apenas podem exercer a actividade de 

distribuição e de venda ao público de produtos fitofarmacêuticos as empresas 

distribuidoras e os estabelecimentos de venda autorizados (nos termos dos 

seus artigos 10o e 11o), mediante a comprovação de que dispõem de: 

a) Instalações apropriadas ao armazenamento e manuseamento seguro 
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dos produtos fitofarmacêuticos, em conformidade com o disposto no 

artigo 4º, que define tudo o que diz respeito às instalações; 

b) Um técnico responsável acreditado nos termos do artigo 6º, que 

define, assim, a acreditação e os requisitos do técnico responsável; 

c) Operador devidamente habilitado, de acordo com o artigo 8.o, para o 

desempenho, com segurança, das tarefas que lhe sejam atribuídas no 

armazenamento, manuseamento, aconselhamento e venda dos produtos 

fitofarmacêuticos. 

As empresas detentoras de autorizações de venda concedidas ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 94/98, de 15 de Abril, são autorizadas a exercer a actividade de 

distribuição e venda de produtos fitofarmacêuticos aos utilizadores finais, 

desde que a sua rede de armazéns e de estabelecimentos de venda se 

subordine às disposições do diploma em apreço. 

Quanto às instalações, este diploma legal prevê o seguinte: 

1—Os produtos fitofarmacêuticos devem ser armazenados e vendidos em 

instalações exclusivamente destinadas a estes produtos. 

2—Os produtos fitofarmacêuticos devem estar isolados e identificados nas 

instalações referidas no número anterior. 

3—Tendo em consideração o volume e as classes de perigo dos produtos 

fitofarmacêuticos, indicadas nos rótulos, as instalações das empresas 

distribuidoras e dos estabelecimentos de venda devem obedecer às 

recomendações emanadas pela Direcção-Geral de Protecção das Culturas 

(DGPC). 

4—As empresas distribuidoras e os estabelecimentos de venda devem 

implementar procedimentos para o armazenamento e manuseamento seguro 

dos produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente o registo de existências e 

movimentos, a limitação de acesso apenas a pessoal autorizado e o modo de 

evitar e tratar derrames acidentais e incêndios. 

5—As empresas distribuidoras e os estabelecimentos de venda devem 

disponibilizar estruturas apropriadas para a recepção, recolha e 

armazenamento de resíduos de embalagens e resíduos de excedentes de 
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produtos fitofarmacêuticos que lhes sejam entregues pelos utilizadores finais, 

de acordo com as condições e procedimentos de segurança e de gestão 

ambientalmente correcta a definir pela portaria a que se refere o nº 5 do artigo 

19º, deste diploma. 

6—As instalações referidas no presente artigo devem igualmente obedecer à 

legislação e aos regulamentos em vigor, nomeadamente os relativos a higiene 

e segurança no trabalho, protecção contra riscos de incêndios e 

armazenamento de substâncias e preparações perigosas, em particular o 

disposto no Decreto-Lei nº 164/2001, de 23 de Maio, relativo à prevenção de 

acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. 

Este decreto-lei cria a figura de técnico responsável, cujas atribuições são: 

� Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor aplicável à 

comercialização e aplicação de produtos fitofarmacêuticos, à segurança 

em armazéns e estabelecimentos de venda e à aplicação de normas de 

higiene e segurança no trabalho; 

� Zelar pelo respeito, na venda, promoção e publicidade dos produtos 

fitofarmacêuticos, de orientações técnicas correctas, nomeadamente as 

emanadas dos serviços oficiais; 

� Zelar pela actuação tecnicamente correcta dos operadores que exerçam 

a sua actividade nas empresas e estabelecimentos sob a sua supervisão; 

� Promover e assegurar a formação permanente dos operadores que 

actuam nas empresas e estabelecimentos sob a sua supervisão. 

4.6. Regulamento (CE) nº 396/2005 de 23 de Fevereiro 

Este regulamento refere-se aos limites máximos de resíduos de pesticidas no 

interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, 

de origem vegetal ou animal, introduzindo algumas alterações na Directiva 

n.º 91/414/CEE. 

O regulamento fixa os teores máximos autorizados de resíduos de pesticidas 

que se podem encontrar nos produtos de origem animal ou vegetal destinados 

ao consumo humano ou animal. O objectivo é assegurar que os resíduos de 
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pesticidas presentes nos alimentos não constituam um risco inaceitável para a 

saúde dos consumidores e dos animais. 

O regulamento abrange todos os produtos destinados à alimentação humana 

ou animal. 

Estes produtos não estão sujeitos aos limites estabelecidos caso se destinem a 

sementes ou plantas, a testes autorizados das substâncias activas, ao fabrico 

de produtos que não se destinem à alimentação ou, ainda, à exportação para 

fora da União Europeia (UE). 

O teor máximo de resíduos de pesticidas nos alimentos é de 0,01 mg/kg. Este 

limite geral é aplicável “por defeito”, ou seja, para todos os casos em que não 

tenham sido fixados valores para o Limite Máximo de Resíduos (LMR) 

específicos para um produto ou tipo de produto. 

Os LMR específicos que constam do anexo II deste Regulamento são, em certos 

casos, superiores ao limite por defeito. 

Em certos casos, podem fixar-se LMR provisórios que serão, então, inscritos no 

anexo III deste Regulamento. Devem ser fixados LMR provisórios 

nomeadamente nos seguintes casos: 

� Para o mel ou para as infusões;  

� Em determinadas circunstâncias excepcionais de contaminação por 

produtos fitofarmacêuticos;  

� Para os LMR nacionais que ainda não estejam harmonizados; 

� Quando forem inscritos no anexo I novos produtos e um 

Estado-Membro o solicite efectivamente, a fim de dispor do tempo 

necessário para uma avaliação científica exaustiva e na condição de não 

ter sido detectado qualquer risco para o consumidor.  

É proibido diluir produtos que não respeitem os limites fixados, excepto no caso de 

certos produtos transformados e/ou compostos enumerados pela Comissão. 

Certas substâncias enumeradas pela Comissão podem ser autorizadas mesmo 

que excedam os LMR que lhes são fixados, desde que: 

� Os produtos em questão não se destinem a consumo imediato;  



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   SAA - Saúde Pública 

 

44 

� Sejam realizadas inspecções para evitar que os produtos sejam postos à 

disposição do consumidor;  

� Os outros Estados-Membros e a Comissão sejam informados destas 

medidas.  

Em casos excepcionais, poderão ser autorizados por um Estado-Membro 

produtos que não respeitem os limites fixados, caso esses produtos não 

representem um risco inaceitável. O Estado-Membro deve informar 

imediatamente a Comissão, os outros Estados-Membros e a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) a fim de estabelecer o mais 

rapidamente possível as medidas adequadas (LMR provisórios, etc.). 

Certas substâncias activas não estão sujeitas a qualquer limite de resíduos. 

Trata-se de substâncias activas presentes nos produtos fitofarmacêuticos, 

avaliadas de acordo com a Directiva n.º 91/414/CEE e para as quais não se 

considerou que fossem necessários LMR.  

Para que um produto fitofarmacêutico possa ser colocado no mercado em 

conformidade com esta directiva, as substâncias activas que contém devem ser 

objecto de avaliação, a fim de determinar o limiar além do qual a sua 

concentração nos géneros alimentícios constitui um risco para os seres 

humanos ou para os animais. 

A avaliação dos riscos é da competência da AESA, que se pronuncia em relação 

a cada novo LMR, ou a cada modificação ou supressão considerada (excepto 

em caso de supressão devido à revogação de uma autorização aplicável a um 

produto fitofarmacêutico). A AESA emite um parecer que inclui, 

nomeadamente, o limite de determinação previsto para a combinação 

pesticida/produto, bem como uma avaliação dos riscos, no caso de ser 

ultrapassada a dose diária admissível. 

Com base no parecer da AESA, a Comissão adopta um regulamento que 

estabelece um novo LMR ou que modifica ou suprime um LMR existente. 

Efectivamente, antes do presente regulamento, cada Estado-Membro aplicava 

os seus próprios limites máximos de teor em pesticidas.  

Conclui-se que a utilização de substâncias activas nos produtos fitofarmacêuticos 

constitui um dos métodos mais adequados para proteger as plantas contra os 
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organismos prejudiciais. Todavia, uma consequência possível dessa utilização pode 

ser a presença de resíduos nos produtos tratados, nos animais que se alimentem 

desses produtos e no mel produzido por abelhas expostas aos resíduos. Não há 

dúvida que há que assegurar que os níveis desses resíduos não apresentam riscos 

inaceitáveis para os seres humanos e, se for caso disso, para os animais. 
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5. HIGIENE DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

O sector agro-alimentar produz em cada ano cerca de 120 milhões de 

toneladas de alimentos para animais na União Europeia. A qualidade da 

alimentação animal é essencial pois influencia a saúde animal e, portanto, a 

segurança dos alimentos a que os animais dão origem. A legislação em matéria 

de rotulagem e de circulação dos alimentos para animais foi completada de 

maneira a conferir um maior relevo à protecção da saúde humana e animal. 

Para além de regras relativas à higiene e os controlos aplicáveis aos alimentos 

para animais, a União regulamenta certas substâncias e produtos a fim de 

limitar ou mesmo proibir a sua presença na alimentação animal, tema que será 

tratado com mais profundidade no manual “Saúde e Bem-Estar Animal” desta 

colecção. 

A busca de um elevado nível de protecção da saúde humana e animal é um dos 

objectivos fundamentais da legislação alimentar, definidos no Regulamento 

(CE) n.º 178/2002, de 28 Janeiro de 2002, que determina os princípios e 

normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 

segurança dos géneros alimentícios. O referido regulamento será tratado com 

profundidade no próximo capítulo. 

O Regulamento (CE) nº 183/2005 estabelece as normas gerais de higiene dos 

alimentos para animais; as condições e disposições para garantir a 

rastreabilidade dos alimentos para animais; e as condições e disposições para 

o registo e a aprovação dos estabelecimentos. 

5.1. Regulamento (CE) nº 183/2005 de 12 de Janeiro 

O objectivo principal das novas normas de higiene previstas no presente 

regulamento é garantir um elevado nível de protecção do consumidor em 

matéria de segurança dos alimentos para animais e para consumo humano. 

Os perigos dos alimentos para animais, existentes ao nível da sua produção 

primária, devem ser devidamente identificados e controlados, a fim de garantir 
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o cumprimento dos objectivos do presente regulamento. Os princípios 

fundamentais do presente regulamento deverão, por isso, aplicar-se tanto às 

explorações agrícolas que produzam alimentos para animais apenas para as 

suas necessidades de produção, como às explorações que coloquem alimentos 

para animais no mercado. Deve ter-se em conta que o risco é menor no caso 

de os alimentos para animais serem produzidos e utilizados para animais 

exclusivamente destinados a consumo doméstico ou para animais não 

utilizados, de alguma forma, na produção de géneros alimentícios. 

O presente regulamento estabelece: 

a) Normas gerais de higiene dos alimentos para animais; 

b) Condições e disposições para garantir a rastreabilidade dos alimentos 

para animais; 

c) Condições e disposições para o registo e a aprovação dos 

estabelecimentos. 

E é aplicável: 

a) Às actividades dos operadores das empresas do sector dos alimentos 

para animais, em todas as suas fases, desde a produção primária de 

alimentos para animais até à sua colocação no mercado; 

b) À alimentação de animais produtores de géneros alimentícios; 

c) Às importações e exportações de alimentos para animais de e para 

países terceiros. 

No entanto, não é aplicável: 

a) À produção privada e doméstica de alimentos para animais: 

produtores de géneros alimentícios, a título privado e doméstico, não 

criados para a produção de géneros alimentícios; 

b) À alimentação de animais produtores de géneros alimentícios, a título 

privado e doméstico, nem às actividades a que se refere a alínea c) do nº 

2 do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo à higiene dos géneros 

alimentícios; 
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c) À alimentação de animais não criados para a produção de géneros 

alimentícios; 

d) Ao fornecimento directo, a nível local, de pequenas quantidades de 

produção primária de alimentos para animais pelo produtor a 

explorações agrícolas locais para utilização nessas explorações; 

e) À venda a retalho de alimentos para animais de companhia. 

Quanto aos controlos oficiais, notificações e registos, este regulamento diz o 

seguinte: 

“1. Os operadores das empresas do sector dos alimentos para animais devem 

cooperar com as autoridades competentes, de acordo com a legislação 

comunitária aplicável e com a legislação nacional compatível. 

2. Os operadores das empresas do sector dos alimentos para animais devem: 

a) Notificar a autoridade competente adequada, sob a forma por esta 

exigida, de todos os estabelecimentos sob o seu controlo que 

intervenham em qualquer das fases de produção, transformação, 

armazenamento, transporte ou distribuição de alimentos para animais, 

com vista ao seu registo; 

b) Facultar à autoridade competente informações actualizadas sobre 

todos os estabelecimentos sob o seu controlo indicados na alínea a), 

devendo notificá-la em particular de todas as alterações significativas 

das suas actividades e do encerramento de qualquer estabelecimento 

existente. 

3. A autoridade competente deve conservar um ou mais registos dos 

estabelecimentos.” 

Todos os operadores do sector da alimentação animal que se dediquem à 

produção primária no sector da alimentação animal, para além do registo já 

referido, estão igualmente sujeitos às condições mínimas previstas no anexo I 

do regulamento em causa, entre as quais se salientam:  

Disposições de higiene  

� Deve-se garantir que os produtos primários sejam preparados, limpos, 

embalados, armazenados e/ou transportados de forma a evitar, reduzir 
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ou eliminar os perigos capazes de comprometer a segurança dos 

alimentos para animais, tais como os resultantes de contaminação e/ou 

degradação;  

� Para o efeito devem adoptar-se, entre outras, medidas adequadas ao 

controlo de agentes perigosos, qualquer que seja a sua proveniência 

física, química ou biológica;  

� Garantir a higiene dos alimentos para animais em qualquer fase do 

processo, incluindo a produção, armazenamento e transporte;  

� As instalações e os equipamentos devem ser mantidos limpos, e, 

sempre que necessário, desinfectados;  

� Armazenar convenientemente as substâncias perigosas e eliminar 

adequadamente os seus resíduos e as suas embalagens, garantido que 

os mesmos não constituam fonte de contaminação dos alimentos para 

animais;  

� Tomar em consideração os resultados das análises relevantes 

efectuadas, de forma a garantir a segurança dos alimentos para animais.  

Conservação de registos  

� Preenchimento e conservação de registos adequados no que se refere às 

medidas adoptadas para o controlo de agentes perigosos, e 

especialmente no que se refere a:  

� Utilização de produtos fitofarmacêuticos e de biocidas;  

� Utilização de sementes geneticamente modificadas;  

� Presença de pragas ou doenças susceptíveis de afectar a segurança dos 

produtos primários;  

� Resultado de todas as análises efectuadas em amostras colhidas em 

produtos primários, ou de outras colhidas para efeito de diagnóstico, 

importantes para a segurança dos alimentos para animais;  

� Preenchimento e conservação de registos adequados no que se refere à 

origem e quantidade na entrada e destino e quantidade na saída de 

alimentos para animais.  
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Os operadores das empresas do sector dos alimentos para animais 

responsáveis pela produção primária de alimentos para animais deverão 

garantir que as operações sejam geridas e se desenrolem de molde a evitar, a 

eliminar ou a reduzir ao mínimo os perigos susceptíveis de comprometer a 

segurança dos alimentos para animais. Na medida do possível, os operadores 

das empresas do sector dos alimentos para animais deverão garantir que os 

produtos primários produzidos, preparados, limpos, embalados, armazenados 

e transportados sob sua responsabilidade estejam protegidos contra a 

contaminação e a degradação. 

Este regulamento estipula a elaboração de Guias de Boas Práticas tanto 

nacionais como comunitários. Ao serem elaborados, deverão conter 

orientações sobre boas práticas para o controlo de perigos na produção 

primária de alimentos para animais. 

Os referidos guias deverão incluir informações adequadas sobre os perigos 

susceptíveis de ocorrer na produção primária de alimentos para animais e 

sobre as acções susceptíveis de os controlar, nomeadamente medidas 

relevantes previstas na legislação comunitária e nacional ou em programas 

comunitários e nacionais, tais como: 

a) O controlo da contaminação, por exemplo por micotoxinas, metais 

pesados e materiais radioactivos; 

b) A utilização da água, dos resíduos orgânicos e dos fertilizantes; 

c) A utilização correcta e adequada de produtos fitofarmacêuticos e de 

biocidas e a respectiva rastreabilidade; 

d) A utilização correcta e adequada de medicamentos veterinários e de 

aditivos para alimentos para animais e a respectiva rastreabilidade; 

e) A preparação, o armazenamento e a rastreabilidade das matérias-

primas para a alimentação animal; 

f) A eliminação adequada de animais mortos, de resíduos e de camas; 

g) Medidas de protecção para evitar a introdução de doenças 

contagiosas transmissíveis aos animais através dos alimentos, bem 

como qualquer obrigação de notificar a autoridade competente; 
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h) Procedimentos, práticas e métodos para garantir que os alimentos 

para animais sejam produzidos, preparados, embalados, armazenados e 

transportados em condições de higiene adequadas, incluindo medidas 

eficazes de limpeza e de controlo de pragas; 

i) Detalhes relativos à conservação de registos. 
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6. SEGURANÇA DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

6.1. Segurança Alimentar 

Em 2002, foram revistos os princípios gerais da legislação alimentar, bem 

como os procedimentos relativos à segurança dos géneros alimentícios, que se 

aplicam igualmente aos alimentos para animais. Os controlos e o 

acompanhamento processam-se ao longo de toda a cadeia alimentar, ou seja, 

desde a exploração agrícola ao consumidor final. 

A mesma legislação que estabelece os princípios gerais e os controlos 

harmonizados cria, ainda, a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (AESA), uma agência europeia que constitui a referência científica 

para a fiscalização e a avaliação dos alimentos.  

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos está encarregada de 

aconselhar as instituições da União Europeia, e principalmente a Comissão 

Europeia, sobre todos os aspectos científicos da produção, transformação e 

comercialização de géneros alimentícios e de alimentos para animais. O 

trabalho deste organismo abrange um vasto conjunto de questões, incluindo a 

nutrição, os organismos geneticamente modificados (OGM), a saúde e o bem-

estar dos animais e a fitossanidade. 

A legislação alimentar funciona de acordo com os seguintes objectivos: 

� A protecção da vida e da saúde das pessoas;  

� A protecção dos interesses dos consumidores, tendo em conta a 

protecção da saúde e do bem-estar dos animais, a fitossanidade e o 

ambiente;  

� A realização da livre circulação dos géneros alimentícios e dos 

alimentos para animais na Comunidade;  

� A consideração das normas internacionais existentes ou em preparação.  

A legislação alimentar assenta principalmente na análise dos riscos com base 

nas provas científicas disponíveis. Ao abrigo do princípio da precaução, os 
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Estados-Membros e a Comissão podem adoptar medidas provisórias e 

proporcionadas de gestão dos riscos se uma avaliação revelar a probabilidade 

de efeitos nocivos sobre a saúde e a persistência de incertezas a nível 

científico. 

Nenhum género alimentício é comercializado se for perigoso, ou seja, se for 

prejudicial para a saúde e/ou impróprio para consumo. Para determinar se um 

género alimentício é perigoso, são tidas em conta as condições normais de 

utilização, a informação prestada ao consumidor, o provável efeito imediato ou 

posterior sobre a saúde, os efeitos tóxicos cumulativos e, eventualmente, as 

sensibilidades sanitárias específicas de uma determinada categoria de 

consumidores. Sempre que um género alimentício perigoso faça parte de um 

lote ou de uma remessa, partir-se-á do princípio de que a totalidade do lote ou 

da remessa é perigosa. 

Não serão comercializados, nem dados a animais produtores de géneros 

alimentícios, quaisquer alimentos para animais que sejam perigosos. Considera-se 

que um alimento para animais é perigoso se tiver um efeito nocivo na saúde 

humana ou animal. A totalidade de um lote é considerada perigosa se contiver um 

alimento para animais perigoso. 

Em todas as etapas da cadeia alimentar, os operadores das empresas do sector 

alimentar e do sector dos alimentos para animais devem assegurar que os 

géneros alimentícios ou os alimentos para animais preenchem os requisitos da 

legislação alimentar e verificar o cumprimento desses requisitos. Os 

Estados-Membros controlam a aplicação desta legislação, verificam o seu 

cumprimento por parte dos operadores e fixam as medidas e sanções 

aplicáveis em caso de violação. 

Em todas as etapas de produção, transformação e distribuição, estabelece-se a 

rastreabilidade dos géneros alimentícios, dos alimentos para animais, dos 

animais produtores de géneros alimentícios e de qualquer outra substância 

incorporada nos géneros alimentícios. Para o efeito, os operadores dos 

sectores em questão instauram sistemas e procedimentos que permitam essa 

rastreabilidade. 

Se um operador considerar que um alimento para animais ou um género 
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alimentício que importou, produziu, transformou, fabricou ou distribuiu é 

nocivo para a saúde humana ou animal, dará imediatamente início a 

procedimentos destinados a retirá-lo do mercado e do facto informará as 

autoridades competentes. Se houver a possibilidade de o produto em questão 

ter chegado aos consumidores, o operador informá-los-á, lembrando-lhes os 

produtos já fornecidos. 

6.2. Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) 

A AESA tem por missão fornecer pareceres e prestar uma assistência científica 

e técnica em todos os domínios que tenham um impacto sobre a segurança 

alimentar. Constituirá uma fonte independente de informações sobre todas as 

questões desses domínios e assegurará a comunicação dos riscos ao público 

em geral. 

A Autoridade está aberta à participação dos Estados-Membros da União 

Europeia, bem como dos países que aplicam a legislação comunitária em 

matéria de segurança dos alimentos. 

A Autoridade tem personalidade jurídica, sendo o Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias competente para deliberar em caso de litígio em 

matéria de responsabilidade contratual. 

Nos domínios da sua competência, as tarefas da Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos são as seguintes: 

� Fornecer às instituições europeias e aos Estados-Membros os melhores 

pareceres científicos possíveis por sua própria iniciativa ou a pedido da 

Comissão, do Parlamento Europeu ou de um Estado-Membro. Estes 

pareceres científicos independentes incidem sobre questões de segurança 

dos alimentos e outras matérias conexas (alimentação animal e saúde 

animal, controlos fitossanitários, OGM, nutrição, etc.), servindo de base às 

decisões políticas em matéria de gestão dos riscos. No que respeita à 

avaliação científica de substâncias, produtos ou métodos sujeitos, nos 

termos da legislação comunitária, a um sistema de autorização prévia ou de 

inscrição numa lista positiva, há regulamentos ou directivas sectoriais do 

Parlamento Europeu e do Conselho que fixam as normas segundo as quais 
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os pareceres científicos da Autoridade são emitidos.  

� Promover e coordenar o desenvolvimento de metodologias uniformes de 

avaliação dos riscos.  

� Prestar uma assistência científica e técnica à Comissão. As tarefas de 

assistência científica ou técnica consistem em trabalhos científicos para 

os quais não é necessária a competência específica do Comité Científico 

e dos painéis científicos da Autoridade (avaliação de critérios técnicos, 

por exemplo). A Autoridade dá também o seu apoio científico no âmbito 

dos procedimentos de gestão de crises.  

� Encomendar os estudos científicos que forem necessários para o 

desempenho das suas atribuições, evitando qualquer duplicação com 

programas europeus e nacionais de investigação.  

� Procurar, coligir, analisar e sintetizar dados científicos e técnicos nos 

domínios da segurança dos alimentos (exposição de pessoas a riscos 

ligados ao consumo de géneros alimentícios, a riscos biológicos, a 

contaminantes e a resíduos). A Comissão publicará um relatório sobre 

os sistemas de recolha de dados existentes a nível comunitário.  

� Tomar medidas com vista a identificar e caracterizar os riscos emergentes. 

A Autoridade estabelece procedimentos de controlo a fim de procurar, 

coligir, cotejar e analisar as informações que permitam identificar os riscos 

emergentes.  

� Estabelecer um sistema de redes europeias de organismos activos no 

domínio da segurança dos alimentos. A Autoridade participa no sistema 

de alerta rápido que liga a Comissão e os Estados-Membros. Incentiva o 

intercâmbio de informações, de conhecimentos e de boas práticas, a 

coordenação da acção, bem como a realização de projectos comuns. A 

Comissão publicará um inventário sobre os sistemas de recolha de 

dados existentes a nível comunitário.  

� A pedido da Comissão, prestar assistência científica e técnica a fim de 

melhorar a cooperação entre esta instituição, os países candidatos a 

adesão, as organizações internacionais e os países terceiros.  
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� Assegurar que o público e as partes interessadas recebem informações 

fiáveis, objectivas e compreensíveis.  

� Formular as suas próprias conclusões e orientações sobre os assuntos 

da sua competência.  

6.3. Regulamento (CE) nº 178/2002 de 28 de Janeiro 

Este regulamento prevê os fundamentos para garantir um elevado nível de 

protecção da saúde humana e dos interesses dos consumidores em relação aos 

géneros alimentícios, tendo nomeadamente em conta a diversidade da oferta 

de géneros alimentícios, incluindo produtos tradicionais, e assegurando, ao 

mesmo tempo, o funcionamento eficaz do mercado interno. Estabelece 

princípios e responsabilidades comuns, a maneira de assegurar uma sólida 

base científica e disposições e procedimentos organizacionais eficientes para 

servir de base à tomada de decisões em questões de segurança dos géneros 

alimentícios e dos alimentos para animais. Estabelece, também, os princípios 

gerais que regem os géneros alimentícios e os alimentos para animais em 

geral e, em particular, a sua segurança a nível comunitário e nacional e, tal 

como já foi referido, institui a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos. Estabelece, ainda, procedimentos para questões com impacto 

directo ou indirecto na segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos 

para animais. 

Este diploma legal aplica-se a todas as fases da produção, transformação e 

distribuição de géneros alimentícios e de alimentos para animais, não se 

aplicando à produção primária destinada a uso doméstico, nem à preparação, 

manipulação e armazenagem domésticas de géneros alimentícios para 

consumo privado. 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por "género alimentício" (ou 

"alimento para consumo humano"), qualquer substância ou produto, transformado, 

parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser ingerido pelo ser 

humano ou com razoáveis probabilidades de o ser. 

Este termo abrange bebidas, pastilhas elásticas e todas as substâncias, 

incluindo a água, intencionalmente incorporadas nos géneros alimentícios 
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durante o seu fabrico, preparação ou tratamento. A água está incluída dentro 

dos limiares de conformidade referidos no artigo 6.º da Directiva n.º 98/83/CE, 

sem prejuízo dos requisitos das Directivas n.º 80/778/CEE e 98/83/CE. 

No entanto, o termo não inclui: 

a) Alimentos para animais; 

b) Animais vivos, a menos que sejam preparados para colocação no 

mercado para consumo humano; 

c) Plantas, antes da colheita; 

d) Medicamentos, na acepção das Directivas n.º 65/65/CEE e 92/73/CEE 

do Conselho; 

e) Produtos cosméticos, na acepção da Directiva n.º 76/768/CEE do 

Conselho; 

f) Tabaco e produtos do tabaco, na acepção da Directiva n.º 89/622/CEE 

do Conselho; 

g) Estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, na acepção da 

Convenção das Nações Unidas sobre Estupefacientes, de 1961, e da 

Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 

1971; 

h) Resíduos e contaminantes. 

O regulamento estabelece alguns conceitos e definições que interessa saber: 

Legislação alimentar - as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas que regem os géneros alimentícios em geral e a sua segurança 

em particular, a nível quer comunitário quer nacional; abrange todas as fases 

da produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios, bem como 

de alimentos para animais produzidos para, ou dados a, animais produtores de 

géneros alimentícios; 

Empresa do sector alimentar - qualquer empresa, com ou sem fins lucrativos, 

pública ou privada, que se dedique a uma actividade relacionada com qualquer 

das fases da produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios; 
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Operador de uma empresa do sector alimentar - a pessoa singular ou 

colectiva responsável pelo cumprimento das normas da legislação alimentar na 

empresa do sector alimentar sob o seu controlo; 

Alimento para animais - qualquer substância ou produto, incluindo os 

aditivos, transformado, parcialmente transformado ou não transformado, 

destinado a ser utilizado para a alimentação oral de animais; 

Empresa do sector dos alimentos para animais - qualquer empresa, com ou 

sem fins lucrativos, pública ou privada, que se dedique a qualquer operação de 

produção, fabrico, transformação, armazenagem, transporte ou distribuição de 

alimentos para animais, incluindo qualquer operador que produza, transforme 

ou armazene alimentos destinados à alimentação de animais na sua própria 

exploração; 

Operador de uma empresa do sector dos alimentos para animais - a pessoa 

singular ou colectiva responsável pelo cumprimento das normas da legislação 

alimentar na empresa do sector dos alimentos para animais sob o seu 

controlo; 

Comércio retalhista - a manipulação e/ou a transformação de géneros 

alimentícios e a respectiva armazenagem no ponto de venda ou de entrega ao 

consumidor final, incluindo terminais de distribuição, operações de 

restauração, cantinas de empresas, restauração em instituições, restaurantes e 

outras operações similares de fornecimento de géneros alimentícios, 

estabelecimentos comerciais, centros de distribuição de supermercados e 

grossistas; 

Colocação no mercado - a detenção de géneros alimentícios ou de alimentos 

para animais para efeitos de venda, incluindo a oferta para fins de venda ou 

qualquer outra forma de transferência, isenta de encargos ou não, bem como a 

venda, a distribuição e outras formas de transferência propriamente ditas; 

Risco - uma função da probabilidade de um efeito nocivo para a saúde e da 

gravidade desse efeito, como consequência de um perigo; 

Análise dos riscos - um processo constituído por três componentes 

interligadas: avaliação, gestão e comunicação dos riscos; 

Avaliação dos riscos - um processo de base científica constituído por quatro 
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etapas: identificação do perigo, caracterização do perigo, avaliação da 

exposição e caracterização do risco; 

Gestão dos riscos - o processo, diferente da avaliação dos riscos, que consiste 

em ponderar alternativas políticas, em consulta com as partes interessadas, 

tendo em conta a avaliação dos riscos e outros factores legítimos e, se 

necessário, seleccionar opções apropriadas de prevenção e controlo; 

Comunicação dos riscos - o intercâmbio interactivo, durante todo o processo 

de análise dos riscos, de informações e pareceres relativos a perigos e riscos, 

factores relacionados com riscos e percepção do risco, entre avaliadores e 

gestores dos riscos, consumidores, empresas do sector alimentar e do sector 

dos alimentos para animais, a comunidade universitária e outras partes 

interessadas, incluindo a explicação dos resultados da avaliação dos riscos e 

da base das decisões de gestão dos riscos; 

Perigo - um agente biológico, químico ou físico presente nos géneros 

alimentícios ou nos alimentos para animais, ou uma condição dos mesmos, 

com potencialidades para provocar um efeito nocivo para a saúde; 

Rastreabilidade - a capacidade de detectar a origem e de seguir o rasto de um 

género alimentício, de um alimento para animais, de um animal produtor de 

géneros alimentícios ou de uma substância, destinados a ser incorporados em 

géneros alimentícios ou em alimentos para animais, ou com probabilidades de 

o ser, ao longo de todas as fases da produção, transformação e distribuição; 

Fases da produção, transformação e distribuição - qualquer fase, incluindo a 

importação, desde a produção primária de um género alimentício até à sua 

armazenagem, transporte, venda ou fornecimento ao consumidor final e, 

quando for o caso, a importação, produção, fabrico, armazenagem, transporte, 

distribuição, venda e fornecimento de alimentos para animais; 

Produção primária - a produção, a criação ou o cultivo de produtos primários, 

incluindo a colheita e a ordenha e criação de animais antes do abate; abrange 

também a caça, a pesca e a colheita de produtos silvestres; 

Consumidor final - o último consumidor de um género alimentício que não o 

utilize como parte de qualquer operação ou actividade de uma empresa do 
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sector alimentar. 

No capítulo dedicado à legislação alimentar geral, o regulamento refere-se a 

todas as fases da produção, transformação e distribuição de géneros 

alimentícios, bem como de alimentos para animais produzidos para, ou dados 

a, animais produtores de géneros alimentícios, havendo alguns capítulos que 

constituem um quadro geral de carácter horizontal que deve ser respeitado 

aquando da adopção de quaisquer medidas. 

Em termos gerais os grandes objectivos da legislação alimentar são: 

� Procurar alcançar um elevado nível de protecção da vida e da saúde 

humanas, a protecção dos interesses dos consumidores, incluindo as 

boas práticas no comércio de géneros alimentícios, tendo em conta, 

sempre que adequado, a protecção da saúde e do bem-estar animal, a 

fitossanidade e o ambiente; 

� Visar a realização da livre circulação na Comunidade de géneros 

alimentícios e de alimentos para animais, fabricados ou comercializados 

em conformidade com os princípios e os requisitos gerais constantes 

deste regulamento; 

� Sempre que existam normas internacionais ou esteja eminente a sua 

aprovação, estas devem ser tidas em conta na formulação ou na 

adaptação da legislação alimentar, excepto quando as referidas normas 

ou os seus elementos pertinentes constituírem meios ineficazes ou 

inadequados para o cumprimento dos objectivos legítimos da legislação 

alimentar ou quando houver uma justificação científica ou ainda quando 

puderem dar origem a um nível de protecção diferente do considerado 

adequado na Comunidade Europeia. 

A fim de alcançar o objectivo geral de um elevado nível de protecção da vida e 

da saúde humanas, a legislação alimentar basear-se-á na análise dos riscos, 

excepto quando tal não for adequado às circunstâncias ou à natureza da 

medida. Essa avaliação basear-se-á nas provas científicas disponíveis e será 

realizada de forma independente, objectiva e transparente. 

Por sua vez, a gestão dos riscos terá em conta os resultados da avaliação dos 

riscos, em especial os pareceres da Autoridade, outros factores legítimos para 
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a matéria em consideração e o princípio da precaução. 

Nos casos específicos em que, na sequência de uma avaliação das informações 

disponíveis, se identifique uma possibilidade de efeitos nocivos para a saúde, 

mas persistam incertezas a nível científico, podem ser adoptadas as medidas 

provisórias de gestão dos riscos necessárias para assegurar o elevado nível de 

protecção da saúde por que se optou na Comunidade, enquanto se aguardam 

outras informações científicas que permitam uma avaliação mais exaustiva dos 

riscos. 

Essas medidas devem ser proporcionadas e não devem impor mais restrições 

ao comércio do que as necessárias para se alcançar o elevado nível de 

protecção por que se optou na Comunidade, tendo em conta a viabilidade 

técnica e económica e outros factores considerados legítimos na matéria em 

questão. Tais medidas devem, ainda, ser reexaminadas dentro de um prazo 

razoável, consoante a natureza do risco para a vida ou a saúde e o tipo de 

informação científica necessária para clarificar a incerteza científica e proceder 

a uma avaliação mais exaustiva do risco. 

A legislação alimentar tem, portanto, como objectivo a protecção dos 

interesses dos consumidores e fornecer-lhes uma base para que façam 

escolhas com conhecimento de causa em relação aos géneros alimentícios que 

consomem. Visa prevenir: 

a) Práticas fraudulentas ou enganosas; 

b) A adulteração de géneros alimentícios; 

c) Quaisquer outras práticas que possam induzir em erro o consumidor. 

Proceder-se-á a uma consulta pública aberta e transparente, directamente ou 

através de organismos representativos, durante a preparação, avaliação e revisão 

da legislação alimentar, a não ser que a urgência da questão não o permita. 

Sem prejuízo das disposições comunitárias e de direito nacional aplicáveis em 

matéria de acesso a documentos, sempre que existam motivos razoáveis para 

se suspeitar de que um género alimentício ou um alimento para animais pode 

apresentar um risco para a saúde humana ou animal, dependendo da natureza, 

da gravidade e da dimensão desse risco, as autoridades públicas tomarão 
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medidas adequadas para informar a população da natureza do risco para a 

saúde, identificando em toda a medida do possível o género alimentício ou o 

alimento para animais ou o seu tipo, o risco que pode apresentar e as medidas 

tomadas ou que vão ser tomadas, para prevenir, reduzir ou eliminar esse risco. 

No que diz respeito aos géneros alimentícios e aos alimentos para animais 

importados para a Comunidade para aí serem colocados no mercado, estes 

devem cumprir os requisitos relevantes da legislação alimentar ou as 

condições reconhecidas pela Comunidade como sendo pelo menos 

equivalentes ou ainda, caso exista um acordo específico entre a Comunidade e 

o país exportador, os requisitos previstos nesse acordo. 

Por outro lado, os géneros alimentícios e os alimentos para animais 

exportados ou reexportados da Comunidade para serem colocados no 

mercado de um país terceiro devem cumprir os requisitos relevantes da 

legislação alimentar, salvo pedido em contrário das autoridades do país de 

importação ou disposição em contrário das leis, regulamentos, normas, 

códigos de práticas e outros procedimentos legais e administrativos que 

possam estar em vigor no país importador. 

Noutras circunstâncias, excepto no caso de os géneros alimentícios serem 

prejudiciais para a saúde ou de os alimentos para animais não serem seguros, 

os géneros alimentícios e os alimentos para animais só podem ser exportados 

ou reexportados caso as autoridades competentes do país de destino tenham 

dado o seu acordo expresso, depois de devidamente informadas sobre os 

motivos e as circunstâncias que levaram a que os géneros alimentícios ou os 

alimentos para animais em causa não tivessem podido ser colocados no 

mercado da Comunidade. 

Sempre que se apliquem as disposições de um acordo bilateral celebrado entre 

a Comunidade ou um dos seus Estados-Membros e um país terceiro, os 

géneros alimentícios e os alimentos para animais exportados pela Comunidade 

ou pelo Estado-Membro em causa para esse país terceiro devem cumprir as 

referidas disposições. 

Sem prejuízo dos seus direitos e obrigações, a Comunidade e os seus 

Estados-Membros devem: 
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a) Contribuir para a formulação de normas técnicas internacionais 

relativas aos géneros alimentícios e alimentos para animais e de normas 

sanitárias e fitossanitárias; 

b) Promover a coordenação dos trabalhos sobre normas relativas aos 

géneros alimentícios e aos alimentos para animais levados a cabo por 

organizações internacionais governamentais e não governamentais; 

c) Contribuir, sempre que relevante e adequado, para a elaboração de 

acordos sobre o reconhecimento da equivalência de medidas específicas 

relacionadas com os géneros alimentícios e os alimentos para animais; 

d) Prestar especial atenção às necessidades específicas de 

desenvolvimento, bem como às necessidades financeiras e comerciais 

dos países em desenvolvimento, tendo em vista garantir que as normas 

internacionais não criem obstáculos desnecessários às exportações a 

partir desses países; 

e) Promover a coerência entre as normas técnicas internacionais e a 

legislação alimentar, assegurando simultaneamente que o elevado nível 

de protecção adoptado na Comunidade não seja reduzido. 

Como requisitos de segurança dos géneros alimentícios, temos que: 

1. Não serão colocados no mercado quaisquer géneros alimentícios que 

não sejam seguros; 

2. Os géneros alimentícios não serão considerados seguros se se entender que 

são: 

a) Prejudiciais para a saúde; 

b) Impróprios para consumo humano; 

3. Ao determinar se um género alimentício não é seguro, deve-se ter em 

conta: 

a) As condições normais de utilização do género alimentício pelo 

consumidor e em todas as fases da produção, transformação e 

distribuição; 

b) As informações fornecidas ao consumidor, incluindo as constantes do 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   SAA - Saúde Pública 

 

64 

rótulo, ou outras informações geralmente à disposição do consumidor 

destinadas a evitar efeitos prejudiciais para a saúde decorrentes de um 

género alimentício específico ou de uma categoria específica de géneros 

alimentícios; 

4. Ao determinar se um género alimentício é prejudicial para a saúde, 

deve-se ter em conta: 

a) Não só o provável efeito imediato e/ou a curto e/ou a longo prazo 

desse género alimentício sobre a saúde da pessoa que o consome, mas 

também sobre as gerações seguintes; 

b) Os potenciais efeitos tóxicos cumulativos; 

c) As sensibilidades sanitárias específicas de uma determinada categoria 

de consumidores, quando o género alimentício lhe for destinado; 

5. Ao determinar se um género alimentício é impróprio para consumo 

humano, deve-se ter em conta se é inaceitável para consumo humano de 

acordo com o uso a que se destina, quer por motivos de contaminação, 

de origem externa ou outra, quer por putrefacção, deterioração ou 

decomposição; 

6. Sempre que um género alimentício que não é seguro faça parte de um 

lote ou remessa de géneros alimentícios da mesma classe ou descrição, 

partir-se-á do princípio de que todos os géneros alimentícios desse lote 

ou remessa também não são seguros, a menos que, na sequência de 

uma avaliação pormenorizada, não haja provas de que o resto do lote 

ou da remessa não é seguro; 

7. São considerados seguros os géneros alimentícios que estejam em 

conformidade com as disposições comunitárias específicas que regem a 

sua segurança, no que diz respeito aos aspectos cobertos por essas 

disposições; 

8. A conformidade de um género alimentício com as disposições 

específicas que lhe são aplicáveis não impedirá as autoridades 

competentes de tomar as medidas adequadas para impor restrições à 

sua colocação no mercado ou para exigir a sua retirada do mercado 

sempre que existam motivos para se suspeitar que, apesar dessa 
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conformidade, o género alimentício não é seguro; 

9. Na ausência de disposições comunitárias específicas, os géneros 

alimentícios são considerados seguros quando estiverem em 

conformidade com as disposições específicas da legislação alimentar do 

Estado-Membro em cujo território são comercializados, desde que tais 

disposições sejam formuladas e aplicadas sem prejuízo do Tratado CE, 

nomeadamente dos artigos 28.º e 30.º; 

E como requisitos de segurança dos alimentos para animais, temos: 

1. Não serão colocados no mercado nem dados a animais produtores de 

géneros alimentícios quaisquer alimentos para animais que não sejam 

seguros; 

2. Os alimentos para animais não serão considerados seguros para o uso a 

que se destinam se se entender que: 

a) Têm um efeito nocivo na saúde humana ou animal; 

b) Fazem com que não sejam seguros para consumo humano os 

géneros alimentícios provenientes de animais produtores de géneros 

alimentícios; 

3. Sempre que um alimento para animais que tenha sido identificado como 

não respeitando o requisito de segurança dos alimentos para animais 

faça parte de um lote ou remessa de alimentos para animais da mesma 

classe ou descrição, partir-se-á do princípio de que todos os alimentos 

para animais desse lote ou remessa estão afectados de igual modo, a 

menos que, na sequência de uma avaliação pormenorizada, não haja 

provas de que o resto do lote ou da remessa não respeita o requisito de 

segurança dos alimentos para animais; 

4. São considerados seguros os alimentos para animais que estejam em 

conformidade com as disposições comunitárias específicas que regem a 

sua segurança, no que diz respeito aos aspectos cobertos por essas 

disposições; 

5. A conformidade de um alimento para animais com as disposições 

específicas que lhe são aplicáveis não impedirá as autoridades 
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competentes de tomar as medidas adequadas para impor restrições à 

sua colocação no mercado ou para exigir a sua retirada do mercado 

sempre que existam motivos para se suspeitar que, apesar dessa 

conformidade, o alimento para animais não é seguro; 

6. Na ausência de disposições comunitárias específicas, os alimentos para 

animais são considerados seguros quando estiverem em conformidade 

com as disposições específicas nacionais que regem a segurança dos 

alimentos para animais do Estado-Membro em cujo território circulam, 

desde que tais disposições sejam formuladas e aplicadas sem prejuízo 

do Tratado. 

Sem prejuízo de disposições mais específicas da legislação alimentar, a 

rotulagem, a publicidade e a apresentação dos géneros alimentícios ou dos 

alimentos para animais, incluindo a sua forma, aparência ou embalagem, os 

materiais de embalagem utilizados, a maneira como estão dispostos e o local 

onde estão expostos, bem como a informação que é posta à disposição acerca 

deles através de quaisquer meios de comunicação, não devem induzir em erro 

o consumidor. 

Os operadores das empresas do sector alimentar e do sector dos alimentos 

para animais devem assegurar, em todas as fases da produção, transformação 

e distribuição nas empresas sob o seu controlo, que os géneros alimentícios 

ou os alimentos para animais preencham os requisitos da legislação alimentar 

aplicáveis às suas actividades e verificar o cumprimento desses requisitos. 

Os Estados-Membros porão em vigor a legislação alimentar e procederão ao 

controlo e à verificação da observância dos requisitos relevantes dessa 

legislação pelos operadores das empresas do sector alimentar e do sector dos 

alimentos para animais em todas as fases da produção, transformação e 

distribuição. Para o efeito, manterão um sistema de controlos oficiais e outras 

actividades, conforme adequado às circunstâncias, incluindo a comunicação 

pública sobre a segurança e os riscos dos géneros alimentícios e dos alimentos 

para animais, a vigilância da sua segurança e outras actividades de controlo 

que abranjam todas as fases da produção, transformação e distribuição. 

Os Estados-Membros estabelecerão, igualmente, as regras relativas às medidas 

e sanções aplicáveis às infracções à legislação alimentar e em matéria de 
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alimentos para animais. As medidas e sanções previstas devem ser eficazes, 

proporcionadas e dissuasivas. 

Terá que ser assegurada em todas as fases da produção, transformação e 

distribuição a rastreabilidade dos géneros alimentícios, dos alimentos para 

animais, dos animais produtores de géneros alimentícios e de qualquer outra 

substância destinada a ser incorporada num género alimentício ou num 

alimento para animais, ou com probabilidades de o ser. 

Os operadores das empresas do sector alimentar e do sector dos alimentos 

para animais devem estar em condições de identificar o fornecedor de um 

género alimentício, de um alimento para animais, de um animal produtor de 

géneros alimentícios, ou de qualquer outra substância destinada a ser 

incorporada num género alimentício ou num alimento para animais, ou com 

probabilidades de o ser. Para o efeito, devem dispor de sistemas e 

procedimentos que permitam que essa informação seja colocada à disposição 

das autoridades competentes, a seu pedido. Devem, ainda, dispor de sistemas 

e procedimentos para identificar outros operadores a quem tenham sido 

fornecidos os seus produtos. Essa informação será facultada às autoridades 

competentes, a seu pedido. 

Os géneros alimentícios e os alimentos para animais que sejam colocados no 

mercado, ou susceptíveis de o ser, na Comunidade, devem ser adequadamente 

rotulados ou identificados por forma a facilitar a sua rastreabilidade, através 

de documentação ou informação cabal de acordo com os requisitos 

pertinentes de disposições mais específicas. 

Se um operador de uma empresa do sector alimentar considerar ou tiver 

razões para crer que um género alimentício por si importado, produzido, 

transformado, fabricado ou distribuído não está em conformidade com os 

requisitos de segurança dos géneros alimentícios, dará imediatamente início a 

procedimentos destinados a retirar do mercado o género alimentício em causa, 

se o mesmo tiver deixado de estar sob o controlo imediato desse mesmo 

operador inicial, e do facto informará as autoridades competentes. Se houver a 

possibilidade de o produto em questão ter chegado aos consumidores, o 

referido operador informá-los-á de forma eficaz e precisa do motivo da retirada 
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e, se necessário, procederá à recolha dos produtos já fornecidos, quando não 

forem suficientes outras medidas para se alcançar um elevado nível de 

protecção da saúde. 

Qualquer operador de uma empresa do sector alimentar responsável por 

actividades de comércio retalhista ou de distribuição que não afectem a 

embalagem, rotulagem, segurança ou integridade do género alimentício dará 

início, dentro dos limites das suas actividades, a procedimentos destinados a 

retirar do mercado os produtos não conformes com os requisitos de segurança 

dos géneros alimentícios e contribuirá para a sua segurança, transmitindo as 

informações relevantes necessárias para detectar o percurso do género 

alimentício e cooperando nas medidas tomadas pelos produtores, 

transformadores, fabricantes e/ou autoridades competentes. Caso considere 

ou tenha razões para crer que um género alimentício por si colocado no 

mercado pode ser prejudicial para a saúde humana, informarão as autoridades 

competentes das medidas tomadas a fim de prevenir quaisquer riscos para o 

consumidor final e não impedirão nem dissuadirão ninguém de cooperar com 

as autoridades competentes, em conformidade com a legislação e a prática 

jurídica nacionais, sempre que tal possa impedir, reduzir ou eliminar um risco 

suscitado por um género alimentício. 

Em conclusão, os referidos operadores colaborarão com as autoridades 

competentes nas medidas tomadas a fim de evitar ou reduzir os riscos 

apresentados por um género alimentício que forneçam ou tenham fornecido. 

Da mesma forma, se um operador de uma empresa do sector dos alimentos 

para animais considerar ou tiver razões para crer que um alimento por si 

importado, produzido, transformado, fabricado ou distribuído não está em 

conformidade com os requisitos de segurança dos alimentos para animais, 

dará imediatamente início a procedimentos destinados a retirar do mercado o 

alimento em causa e do facto informará as autoridades competentes. Nestas 

circunstâncias, sempre que um lote ou uma remessa de alimentos para 

animais não satisfaça os requisitos de segurança o alimento em causa será 

destruído, a não ser que a autoridade competente entenda o contrário. O 

referido operador informará de forma eficaz e precisa os utilizadores desse 

alimento do motivo da retirada e, se necessário, procederá à recolha dos 
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produtos já fornecidos, quando não forem suficientes outras medidas para se 

alcançar um elevado nível de protecção da saúde. 

Qualquer operador de uma empresa do sector dos alimentos para animais 

responsável por actividades de comércio retalhista ou de distribuição que não 

afectem a embalagem, rotulagem, segurança ou integridade do alimento dará 

início, dentro dos limites das suas actividades, a procedimentos destinados a 

retirar do mercado os produtos não conformes com os requisitos de segurança 

dos alimentos para animais e contribuirá para a segurança dos géneros 

alimentícios, transmitindo as informações relevantes necessárias para detectar 

o percurso do alimento para animais e cooperando nas medidas tomadas pelos 

produtores, transformadores, fabricantes e/ou autoridades competentes. 

Qualquer operador de uma empresa do sector dos alimentos para animais 

informará imediatamente as autoridades competentes, caso considere ou tenha 

razões para crer que um alimento por si colocado no mercado pode não respeitar 

os requisitos de segurança dos alimentos para animais e informará as autoridades 

competentes das medidas tomadas a fim de prevenir os riscos decorrentes da 

utilização desse alimento, não devendo impedir nem dissuadir ninguém de 

cooperar com as autoridades competentes, em conformidade com a legislação e a 

prática jurídica nacionais, sempre que tal possa impedir, reduzir ou eliminar um 

risco suscitado por um alimento para animais. 

Mais uma vez, e à semelhança do que acontece para os alimentos destinados 

às pessoas, os operadores das empresas do sector dos alimentos para animais 

colaborarão com as autoridades competentes nas medidas tomadas a fim de 

evitar os riscos apresentados por um alimento para animais que forneçam ou 

tenham fornecido. 

No que diz respeito à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 

este regulamento estipula o seguinte: 

1. É instituída uma Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a 

seguir designada por "Autoridade"; 

2. A Autoridade deverá fornecer pareceres científicos e apoio técnico e 

científico à legislação e políticas comunitárias em todos os domínios 

que tenham impacto directo ou indirecto na segurança dos géneros 
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alimentícios ou dos alimentos para animais. Deverá fornecer 

informações independentes sobre todas as questões desses domínios e 

proceder à comunicação dos riscos; 

3. A Autoridade deverá contribuir para assegurar um elevado nível de 

protecção da saúde e da vida humanas e, para o efeito, ter em conta a 

saúde e o bem-estar animal, a fitossanidade e a protecção do ambiente, 

no âmbito do funcionamento do mercado interno; 

4. A Autoridade deverá recolher e analisar dados que permitam a 

caracterização e o controlo dos riscos que tenham impacto directo ou 

indirecto na segurança dos géneros alimentícios ou dos alimentos para 

animais; 

5. As atribuições da Autoridade incluem ainda o fornecimento de: 

a) Pareceres científicos e apoio técnico e científico em matéria de 

nutrição humana, em relação com a legislação comunitária, e, a pedido 

da Comissão, assistência no domínio da comunicação sobre questões 

nutricionais, no âmbito do programa comunitário de saúde; 

b) Pareceres científicos sobre outras questões relacionadas com a saúde 

e o bem-estar animal, assim como a fitossanidade; 

c) Pareceres científicos sobre produtos que não sejam géneros 

alimentícios nem alimentos para animais relacionados com organismos 

geneticamente modificados, como definidos na Directiva 

n.º 2001/18/CE e sem prejuízo dos procedimentos aí estabelecidos; 

6. A Autoridade emitirá pareceres que constituirão a base científica para a 

elaboração e adopção de medidas comunitárias nos domínios da sua 

competência; 

7. A Autoridade executará as suas tarefas em condições que lhe permitam 

servir de ponto de referência, em virtude da sua independência, da 

qualidade científica e técnica dos pareceres que emitir e das 

informações que divulgar, da transparência dos seus procedimentos e 

métodos de funcionamento e da diligência na realização das tarefas que 

lhe forem confiadas.  
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A Autoridade actuará em estreita cooperação com os organismos 

competentes dos Estados-Membros com atribuições idênticas às suas; 

8. A Autoridade, a Comissão e os Estados-Membros deverão cooperar no 

sentido de promover uma coerência efectiva entre as funções de 

avaliação, gestão e comunicação dos riscos; 

9. Os Estados-Membros colaborarão com a Autoridade a fim de assegurar 

o desempenho das suas atribuições. 

Quanto às tarefas que lhe estão cometidas, a Autoridade deve: 

a) Fornecer às instituições comunitárias e aos Estados-Membros os 

melhores pareceres científicos possíveis em todos os casos previstos na 

legislação comunitária e sobre qualquer questão da sua competência; 

b) Promover e coordenar o desenvolvimento de metodologias uniformes 

de avaliação dos riscos nos domínios da sua competência; 

c) Prestar apoio científico e técnico à Comissão nos domínios da sua 

competência e, quando tal lhe for solicitado, na interpretação e estudo dos 

pareceres resultantes da avaliação dos riscos; 

d) Encomendar os estudos científicos que forem necessários para o 

desempenho das suas atribuições; 

e) Procurar, coligir, cotejar, analisar e sintetizar dados científicos e 

técnicos nos domínios da sua competência; 

f) Tomar medidas com vista a identificar e caracterizar os riscos emergentes, 

nos domínios da sua competência; 

g) Estabelecer um sistema de redes de organismos que trabalhem nos 

domínios da sua competência e ser responsável pelo seu 

funcionamento; 

h) A pedido da Comissão, prestar assistência científica e técnica no 

âmbito dos procedimentos de gestão de crises aplicados pela Comissão 

em matéria de segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para 

animais; 

i) A pedido da Comissão, prestar assistência científica e técnica a fim de 
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melhorar a cooperação entre a Comunidade, os países candidatos à 

adesão, as organizações internacionais e os países terceiros, nos 

domínios da sua competência; 

j) Assegurar que o público e as partes interessadas recebam 

rapidamente informações fiáveis, objectivas e compreensíveis nos 

domínios da sua competência; 

k) Formular de forma independente as suas próprias conclusões e 

orientações sobre os assuntos da sua competência; 

l) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe forem confiadas pela 

Comissão no âmbito da sua competência. 

Do ponto de vista organizacional a Autoridade compreende: 

a) Um Conselho de Administração; 

b) Um Director Executivo e respectivo pessoal; 

c) Um Fórum Consultivo; 

d) Um Comité Científico e painéis científicos. 

O Conselho de Administração é constituído por 14 membros designados pelo 

Conselho, em consulta com o Parlamento Europeu, a partir de uma lista 

estabelecida pela Comissão que incluirá um número de candidatos 

substancialmente superior ao número de membros a designar, assim como por 

um representante da Comissão. Quatro dos membros devem possuir 

experiência em organizações que representem os consumidores e outros 

interesses na cadeia alimentar. A lista, acompanhada da documentação 

pertinente, será transmitida ao Parlamento Europeu. Com a maior brevidade 

possível, e no prazo de três meses a contar da data dessa transmissão, o 

Parlamento Europeu poderá submeter os seus pontos de vista à apreciação do 

Conselho, que seguidamente procederá à nomeação do Conselho de 

Administração. 

O Conselho de Administração deve ser constituído de modo a assegurar o mais 

elevado nível de competência, um vasto leque de conhecimentos 

especializados e, tendo presentes estes critérios, a mais ampla distribuição 

geográfica possível dentro da União. O mandato dos membros terá a duração 
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de quatro anos e poderá ser renovado uma vez.  

Cabe ao Conselho de Administração aprovar o regulamento interno da 

Autoridade, com base numa proposta do Director Executivo. Este regulamento 

será tornado público. 

O Conselho de Administração elegerá de entre os seus membros um 

presidente, por um período de dois anos, renovável. 

O Conselho de Administração adoptará o seu regulamento interno e, salvo 

disposição em contrário, deliberará por maioria dos seus membros. Reunir-se-á 

a convite do Presidente ou a pedido de, pelo menos, um terço dos seus 

membros. 

Cabe, também, ao Conselho de Administração assegurar que a Autoridade 

desempenhe as suas atribuições e realize as tarefas que lhe forem confiadas 

nas condições previstas no presente regulamento. 

Após ter recebido a aprovação da Comissão e o parecer do Tribunal de Contas, 

o Conselho de Administração aprovará o regulamento financeiro da 

Autoridade, que especificará designadamente o procedimento a seguir para a 

elaboração e execução do orçamento da Autoridade, em conformidade com o 

disposto no artigo 142.º do Regulamento Financeiro de 21 de Dezembro de 

1977, aplicável ao Orçamento Geral das Comunidades Europeias e com os 

requisitos legislativos respeitantes aos inquéritos efectuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude. 

O Director Executivo participará nas reuniões do Conselho de Administração, 

sem direito a voto, e assegurará o respectivo secretariado. O Conselho de 

Administração convidará o Presidente do Comité Científico a participar nas 

suas reuniões, sem direito de voto. O referido director será nomeado pelo 

Conselho de Administração, por um período de cinco anos, renovável, com 

base numa lista de candidatos proposta pela Comissão após um concurso 

geral, na sequência da publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias 

e noutro meio de comunicação de um convite a manifestações de interesse. 

Antes da sua nomeação, o candidato indigitado pelo Conselho de 

Administração será, sem demora, convidado a proferir uma declaração perante 

o Parlamento Europeu e a responder a perguntas formuladas pelos membros 
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desta Instituição. O Director Executivo pode ser destituído pela maioria dos 

membros que compõem o Conselho de Administração. Em suma, o Director 

Executivo é o representante legal da Autoridade e será responsável: 

a) Pela administração corrente da Autoridade; 

b) Pela elaboração de uma proposta de programa de trabalho da 

Autoridade, em consulta com a Comissão; 

c) Pela execução dos programas de trabalho e das decisões adoptadas 

pelo Conselho de Administração; 

d) Por assegurar a prestação de apoio científico, técnico e administrativo 

adequado ao Comité Científico e aos painéis científicos; 

e) Por assegurar que a Autoridade execute as suas tarefas em 

conformidade com as exigências dos seus utilizadores, designadamente 

em termos de adequação dos serviços prestados e de prazos; 

f) Pela preparação do mapa das receitas e despesas e pela execução do 

orçamento da Autoridade; 

g) Por todos os assuntos relacionados com o pessoal; 

h) Por desenvolver e manter contactos com o Parlamento Europeu e por 

assegurar um diálogo regular com as comissões parlamentares 

competentes. 

Cabe, ainda, ao Director Executivo apresentar anualmente ao Conselho de 

Administração, para aprovação: 

a) Um projecto de relatório geral sobre todas as actividades da 

Autoridade no ano anterior; 

b) Projectos de programas de trabalho; 

c) O projecto de contas anuais do ano anterior; 

d) O projecto de orçamento para o ano seguinte. 

O Fórum Consultivo é constituído por representantes de organismos 

competentes dos Estados-Membros com atribuições idênticas às da 

Autoridade, tendo cada Estado-Membro o direito de designar um 

representante. Os representantes podem ser substituídos por suplentes. 
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Devido ao tipo de funções que cada um desempenha, os membros deste 

Fórum não podem ser membros do Conselho de Administração. 

O Fórum Consultivo aconselhará o Director Executivo no exercício das 

responsabilidades que lhe incumbem nos termos do presente regulamento, em 

especial na elaboração da proposta de programa de trabalho da Autoridade. O 

Director Executivo poderá também pedir o parecer do Fórum Consultivo no 

que diz respeito à atribuição de prioridade aos pedidos de parecer científico. O 

Fórum Instituirá um mecanismo para o intercâmbio de informações sobre 

riscos potenciais e a utilização comum dos conhecimentos; assegurará uma 

estreita cooperação entre a Autoridade e os organismos competentes dos 

Estados-Membros. O Fórum Consultivo será presidido pelo Director Executivo. 

Reunirá regularmente a convite do Presidente ou a pedido de, pelo menos, um 

terço dos seus membros e, no mínimo, quatro vezes por ano. As suas regras 

de funcionamento serão especificadas no regulamento interno da Autoridade e 

serão tornadas públicas. 

Por seu turno, a Autoridade prestará ao Fórum Consultivo o apoio técnico e 

logístico necessário e assegurará o secretariado das suas reuniões. 

O Comité Científico e os painéis científicos permanentes serão responsáveis 

pela formulação dos pareceres científicos da Autoridade, dentro das 

respectivas esferas de competência. Este Comité será responsável pela 

coordenação geral necessária para garantir a coerência do procedimento de 

formulação de pareceres científicos, em particular no que respeita à adopção 

de regras de funcionamento e à harmonização dos métodos de trabalho. 

Emitirá pareceres sobre questões multisectoriais que sejam da competência de 

vários painéis científicos, bem como sobre questões que não sejam da 

competência específica de nenhum dos painéis científicos. Caso seja 

necessário, nomeadamente para questões que não se insiram na esfera de 

competência de nenhum dos painéis científicos, criará grupos de trabalho. 

Nesses casos, apoiar-se-á na peritagem dos referidos grupos para elaborar os 

pareceres científicos. 

Os painéis científicos serão constituídos por cientistas independentes e de 

forma a cobrir o vasto leque de questões ligadas à segurança alimentar haverá 
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os seguintes painéis: 

a) Painel dos aditivos alimentares, aromatizantes, auxiliares 

tecnológicos e materiais em contacto com os géneros alimentícios; 

b) Painel dos aditivos e produtos ou substâncias utilizados nos 

alimentos para animais; 

c) Painel da fitossanidade, dos produtos fitossanitários e respectivos 

resíduos; 

d) Painel dos organismos geneticamente modificados; 

e) Painel dos produtos dietéticos, nutrição e alergias; 

f) Painel dos riscos biológicos; 

g) Painel dos contaminantes da cadeia alimentar; 

h) Painel da saúde e bem-estar animal. 

A todo o momento, o número e as designações dos painéis científicos poderão ser 

adaptados pela Comissão em função da evolução científica e técnica, a pedido da 

Autoridade. 

O Comité Científico e os painéis científicos elegerão cada um, de entre os seus 

membros, um presidente e dois vice-presidentes e deliberarão por maioria dos 

seus membros ficando os pareceres minoritários registados. 

Em termos práticos, os representantes dos serviços da Comissão poderão estar 

presentes nas reuniões do Comité Científico, dos painéis científicos e dos 

respectivos grupos de trabalho; podem prestar assistência para fins de 

esclarecimento ou informação, se convidados a fazê-lo, mas não procurarão 

influenciar os debates. As regras de funcionamento e de cooperação do Comité 

Científico e dos painéis científicos serão estabelecidas no regulamento interno 

da Autoridade. 

Essas regras referir-se-ão, designadamente: 

a) Ao número de mandatos consecutivos possíveis dos membros do 

Comité Científico ou de um painel científico; 

b) Ao número de membros de cada painel científico; 
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c) Ao procedimento de reembolso das despesas dos membros do 

Comité Científico e dos painéis científicos; 

d) Ao modo de atribuição das tarefas e dos pedidos de pareceres 

científicos ao Comité Científico e aos painéis científicos; 

e) À criação e organização dos grupos de trabalho do Comité Científico 

e dos painéis científicos, bem como à possibilidade de fazer participar 

peritos externos nesses grupos; 

f) À possibilidade de convidar observadores para reuniões do Comité 

Científico e dos painéis científicos; 

g) À possibilidade de organizar audições públicas. 

De grande importância são os pareceres científicos. Seguem-se as condições 

em que a Autoridade os emitirá: 

a) A pedido da Comissão, sobre qualquer questão do âmbito das suas 

atribuições, e sempre que a legislação comunitária preveja a consulta da 

Autoridade; 

b) Por iniciativa própria, relativamente a questões do âmbito das suas 

atribuições. 

Efectivamente, tanto o Parlamento Europeu como qualquer Estado-Membro 

podem pedir à Autoridade que emita um parecer científico sobre questões do 

âmbito das suas atribuições. 

Do ponto de vista prático, sempre que a legislação comunitária não tenha 

previsto um prazo para a emissão de um parecer científico, a Autoridade 

emitirá os seus pareceres científicos dentro do prazo especificado nos pedidos 

de parecer, salvo em circunstâncias devidamente fundamentadas. 

Sempre que tenham sido formulados vários pedidos sobre as mesmas 

questões ou que o pedido não seja claro, a Autoridade pode quer recusar, quer 

propor alterações a um pedido de parecer, em consulta com a instituição ou 

o(s) Estado(s)-Membro(s) que o formularam. Evidentemente que qualquer 

recusa deve ser justificada junto do(s) requerente(s). 

Sempre que a Autoridade já tenha emitido um parecer científico sobre a 
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questão específica alvo de um pedido, pode recusá-lo caso conclua que não 

existem novos elementos científicos que justifiquem que a questão seja 

reexaminada. Mais uma vez essa recusa deve ser justificada junto do(s) 

requerente(s). 

As normas de execução das questões ligadas aos pareceres, serão 

estabelecidas pela Comissão, após consulta à Autoridade, e especificarão 

nomeadamente: 

a) O procedimento a aplicar pela Autoridade aos pedidos que lhe forem 

apresentados; 

b) As directrizes para a avaliação científica de substâncias, produtos ou 

métodos sujeitos, nos termos da legislação comunitária, a um sistema 

de autorização prévia ou de inscrição numa lista positiva, em particular 

nos casos em que a legislação comunitária preveja, ou permita, a 

apresentação pelo requerente de um processo para esse efeito. 

Fica especificado no regulamento interno da Autoridade os requisitos exigidos 

em matéria de apresentação, fundamentação e publicação de pareceres 

científicos. 

A Autoridade manter-se-á vigilante a fim de assegurar a identificação precoce 

de potenciais fontes de divergência entre os seus pareceres científicos e os 

pareceres científicos emitidos por outros organismos que realizem tarefas 

idênticas. De facto, sempre que a Autoridade identifique uma potencial fonte 

de divergência, entrará em contacto com o organismo em questão a fim de 

assegurar que todas as informações científicas pertinentes sejam partilhadas e 

com vista a identificar questões científicas potencialmente contenciosas. 

Por outro lado, quando for identificada uma divergência significativa em 

relação a questões científicas e o organismo em questão seja uma agência 

comunitária ou um dos comités científicos da Comissão, a Autoridade e esse 

organismo serão obrigados a cooperar com vista a resolver a divergência ou a 

apresentar à Comissão um documento conjunto que clarifique as questões 

científicas contenciosas e identifique as incertezas relevantes nos dados. 

Visando sempre a transparência na actuação, esse documento será facultado 

ao público. 
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Sempre que seja identificada uma divergência significativa em relação a 

questões científicas e o organismo em questão seja um organismo de um 

Estado-Membro, a Autoridade e o organismo nacional serão obrigados a 

cooperar com vista a resolver a divergência ou a preparar um documento 

conjunto que clarifique as questões científicas contenciosas e identifique as 

incertezas relevantes nos dados, e mais uma vez esse documento será 

facultado ao público. 

A Comissão pode solicitar à Autoridade a prestação de assistência científica ou 

técnica em qualquer domínio das suas atribuições. As tarefas de assistência 

científica e técnica consistirão em trabalho de carácter científico ou técnico 

relacionado com a aplicação de princípios científicos ou técnicos consagrados, 

que não exija uma avaliação científica pelo Comité Científico ou por um painel 

científico. Essas tarefas poderão incluir, designadamente, a assistência à 

Comissão para a definição ou avaliação de critérios técnicos, bem como a 

assistência à Comissão na elaboração de directrizes técnicas. 

No entanto, sempre que apresentar à Autoridade um pedido de assistência 

científica ou técnica, a Comissão deverá especificar, com o acordo da 

Autoridade, o prazo para a execução da tarefa em questão. 

Recorrendo aos melhores recursos científicos independentes disponíveis, a 

Autoridade encomendará os estudos científicos que forem necessários para o 

desempenho das suas atribuições. A encomenda desses estudos será feita de 

forma aberta e transparente. A Autoridade procurará evitar qualquer 

duplicação com programas de investigação dos Estados-Membros ou da 

Comunidade e promoverá a cooperação através de uma coordenação 

adequada. 

A Autoridade informará o Parlamento Europeu, a Comissão e os Estados-

Membros dos resultados dos seus estudos científicos. 

A Autoridade deve procurar, coligir, cotejar, analisar e sintetizar os dados 

científicos e técnicos pertinentes nos domínios da sua competência. Esta 

actividade implicará designadamente a recolha de dados relacionados com: 

a) O consumo de géneros alimentícios e a exposição das pessoas a 

riscos relacionados com o consumo de géneros alimentícios; 
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b) A incidência e prevalência de riscos biológicos; 

c) Os contaminantes dos géneros alimentícios e dos alimentos para 

animais; 

d) Os resíduos. 

A Autoridade trabalhará em estreita cooperação com todas as organizações 

que operam no domínio da recolha de dados, inclusive as dos países 

candidatos à adesão e dos países terceiros, ou os organismos internacionais. 

Por seu lado os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para que os 

dados que recolham sejam transmitidos à Autoridade. 

A Autoridade enviará aos Estados-Membros e à Comissão recomendações 

adequadas com vista a melhorar a comparabilidade técnica dos dados que 

recebe e analisa, de forma a facilitar a sua consolidação a nível comunitário. 

Mais uma vez, no sentido de as informações chegarem a todos os 

interessados/visados, a Autoridade transmitirá os resultados do seu trabalho 

no domínio da recolha de dados ao Parlamento Europeu, à Comissão e aos 

Estados-Membros. 

A Autoridade deve estabelecer procedimentos de controlo para procurar, 

coligir, cotejar e analisar sistematicamente as informações e os dados tendo 

em vista a identificação de riscos emergentes nos domínios da sua 

competência. Sempre que dispuser de informações que a levem a suspeitar 

que existe um risco emergente grave, solicitará informações adicionais aos 

Estados-Membros, aos outros organismos comunitários e à Comissão. Os 

Estados-Membros, os organismos comunitários em questão e a Comissão 

devem responder com urgência e transmitir todas as informações pertinentes 

de que disponham. Nessa altura, a Autoridade utilizará todas as informações 

que receba no desempenho das suas atribuições para identificar um risco 

emergente e transmitirá a avaliação e as informações recolhidas sobre os 

riscos emergentes ao Parlamento Europeu, à Comissão e aos Estados-

Membros. 

A fim de desempenhar da melhor forma as suas atribuições de vigilância dos 

riscos sanitários e nutricionais dos géneros alimentícios, a Autoridade passa a 

ser destinatária das mensagens que circulem no sistema de alerta rápido. A 
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Autoridade examinará o conteúdo dessas mensagens a fim de prestar à 

Comissão e aos Estados-Membros todas as informações necessárias à análise 

dos riscos. 

A Autoridade promoverá a criação de redes europeias de organismos que 

trabalhem nos domínios da sua competência. A criação dessas redes tem por 

objectivo, designadamente, facilitar um quadro de cooperação científica 

através da coordenação das actividades, do intercâmbio de informações, da 

elaboração e da execução de projectos comuns, bem como do intercâmbio de 

competências e boas práticas nos domínios da competência da Autoridade. 

Respondendo a essa questão, e sob proposta do Director Executivo, o 

Conselho de Administração elaborará uma lista, que será tornada pública, de 

organismos competentes designados pelos Estados-Membros que possam 

apoiar a Autoridade, quer individualmente quer em redes, no desempenho das 

suas atribuições. A Autoridade pode confiar a estes organismos determinadas 

tarefas, tais como trabalhos preparatórios para a formulação de pareceres 

científicos, assistência científica e técnica, recolha de dados e identificação de 

riscos emergentes. Inclusivamente, algumas das tarefas referidas poderão 

beneficiar de apoio financeiro. 

Segue-se o estipulado em relação a quatro questões de base fundamentais, na 

actuação da Agência: Independência; Transparência; Confidencialidade e 

Comunicação. 

Os membros do Conselho de Administração, os membros do Fórum Consultivo 

e o Director Executivo devem comprometer-se a actuar com independência, em 

prol do interesse público. 

Para o efeito, prestarão uma declaração de compromisso e uma declaração de 

interesses, indicando quer a ausência de quaisquer interesses que possam ser 

considerados prejudiciais à sua independência, quer quaisquer interesses 

directos ou indirectos que possam ser considerados prejudiciais à sua 

independência. Estas declarações devem ser feitas anualmente e por escrito. 

Da mesma forma, os membros do Comité Científico e dos painéis científicos 

devem comprometer-se a actuar independentemente de quaisquer influências 

externas. Para o efeito, prestarão uma declaração de compromisso e uma 
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declaração de interesses indicando quer a ausência de quaisquer interesses 

que possam ser considerados prejudiciais à sua independência, quer quaisquer 

interesses directos ou indirectos que possam ser considerados prejudiciais à 

sua independência. Estas declarações devem ser feitas anualmente e por 

escrito. 

Caso se verifique a situação, os membros do Conselho de Administração, o 

Director Executivo, os membros do Fórum Consultivo e os membros do Comité 

Científico e dos painéis científicos, assim como os peritos externos que 

participem nos seus grupos de trabalho, devem declarar em cada reunião os 

interesses que possam ser prejudiciais à sua independência relativamente aos 

pontos da ordem do dia. 

A Autoridade assegurará que as suas actividades sejam levadas a cabo com um 

elevado nível de transparência. Para isso, deve tornar públicos sem demora, 

nomeadamente: 

a) As ordens do dia e as actas do Comité Científico e dos painéis 

científicos; 

b) Os pareceres do Comité Científico e dos painéis científicos, 

imediatamente após a sua aprovação, devendo sempre incluir os 

pareceres minoritários; 

c) As informações em que se baseiam os seus pareceres, sem prejuízo, 

obviamente, do que diz respeito à confidencialidade e à comunicação; 

d) As declarações anuais de interesses formuladas pelos membros do 

Conselho de Administração, pelo Director Executivo, pelos membros do 

Fórum Consultivo e pelos membros do Comité Científico e dos painéis 

científicos, bem como as declarações de interesses relativas aos pontos 

da ordem do dia das reuniões; 

e) Os resultados dos seus estudos científicos; 

f) O relatório anual das suas actividades; 

g) Os pedidos do Parlamento Europeu, da Comissão ou de qualquer 

Estado-Membro relativos a pareceres científicos que tenham sido 

recusados ou alterados e as justificações dessa recusa ou alteração. 
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O Conselho de Administração realizará as suas reuniões em público, a não ser 

que, sob proposta do Director Executivo, decida em contrário em relação a 

pontos administrativos específicos da sua ordem do dia, e poderá autorizar 

representantes dos consumidores ou de outras partes interessadas a participar 

como observadores em algumas actividades da Autoridade. 

Em derrogação do disposto em relação às questões ligadas à transparência na 

actuação, a Autoridade não divulgará a terceiros informações confidenciais que 

receba e relativamente às quais tenha sido pedido, e justificado, um 

tratamento confidencial, excepto no caso de informações que devam ser 

tornadas públicas, se as circunstâncias assim o exigirem, a fim de proteger a 

saúde pública. 

Os membros do Conselho de Administração, o Director Executivo, os membros 

do Comité Científico e dos painéis científicos, bem como os peritos externos 

que participem nos seus grupos de trabalho, os membros do Fórum Consultivo 

e os membros do pessoal da Autoridade estão sujeitos à obrigação de 

confidencialidade prevista no artigo 287.º do Tratado, mesmo após a cessação 

das suas funções. 

Porém, as conclusões dos pareceres científicos emitidos pela Autoridade em 

relação a efeitos previsíveis sobre a saúde nunca podem ser confidenciais. 

Essas conclusões terão que ser, sempre, dadas a conhecer. 

A Autoridade encarregar-se-á da comunicação, por iniciativa própria, nos 

domínios das suas atribuições, sem prejuízo da competência da Comissão em 

matéria de comunicação das suas decisões de gestão dos riscos. 

A Autoridade assegurará que sejam rapidamente fornecidas aos cidadãos e a todas 

as partes interessadas informações objectivas, fiáveis e facilmente acessíveis, 

designadamente sobre os resultados do seu trabalho. A fim de alcançar estes 

objectivos, a Autoridade elaborará e divulgará material informativo destinado à 

população. Actuará em estreita colaboração com a Comissão e os Estados-Membros 

de forma a promover a necessária coerência no processo de comunicação dos 

riscos. Em conclusão, publicará todos os pareceres por si emitidos. 

No que diz respeito a campanhas de informação, a Autoridade assegurará uma 

cooperação adequada com os organismos competentes dos Estados-Membros 
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e outras partes interessadas. 

É obrigação da Autoridade, assegurar um amplo acesso aos documentos de 

que disponha. E sob proposta do Director Executivo, o Conselho de 

Administração adoptará as disposições aplicáveis ao acesso a esses 

documentos, tendo plenamente em conta os princípios e condições gerais que 

regem o direito de acesso aos documentos das instituições comunitárias. 

Cabe, ainda, à Autoridade estabelecer contactos efectivos com representantes 

dos consumidores e dos produtores, com responsáveis das indústrias de 

transformação e com quaisquer outras partes interessadas. 

As receitas da Autoridade consistirão em contribuições da Comunidade e de 

qualquer Estado com o qual a Comunidade tenha celebrado um acordo (em 

termos previstos neste regulamento), bem como nos direitos resultantes de 

publicações, conferências, formação e quaisquer outras actividades similares 

executadas pela Autoridade. 

As despesas da Autoridade incluirão a remuneração do pessoal, as despesas 

administrativas, de infra-estrutura e de funcionamento e as despesas 

decorrentes dos contratos celebrados com terceiros. 

Cabe ao Director Executivo executar o orçamento da Autoridade. A fiscalização 

da autorização e do pagamento de todas as despesas e a fiscalização da 

existência e da cobrança de todas as receitas da Autoridade são da 

competência do auditor financeiro da Comissão. 

O mais tardar até 31 de Março de cada ano, o Director Executivo apresentará à 

Comissão, ao Conselho de Administração e ao Tribunal de Contas o mapa 

pormenorizado de todas as receitas e despesas do exercício orçamental anterior. 

O Tribunal de Contas examinará estas contas nos termos do artigo 248.º do 

Tratado e publicará anualmente um relatório sobre as actividades da 

Autoridade. 

Sob recomendação do Conselho, o Parlamento Europeu dará quitação ao 

Director Executivo da Autoridade quanto à execução do orçamento. 

Uma vez que a Autoridade tem personalidade jurídica, gozará, em todos os 

Estados-Membros, da mais ampla capacidade jurídica reconhecida por lei às 
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pessoas colectivas, podendo, designadamente, adquirir ou alienar bens móveis 

e imóveis e estar em juízo. Efectivamente, o Protocolo relativo aos Privilégios e 

Imunidades das Comunidades Europeias é aplicável à Autoridade. 

A responsabilidade contratual da Autoridade é regulada pela lei aplicável ao 

contrato em causa. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias é 

competente para decidir com fundamento em cláusulas de arbitragem 

eventualmente constantes dos contratos celebrados pela Autoridade. 

Em matéria de responsabilidade extracontratual, a Autoridade deve 

indemnizar, de acordo com os princípios gerais comuns às legislações dos 

Estados-Membros, os danos causados por si ou pelos seus agentes no 

exercício das suas funções, sendo o Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias competente em qualquer litígio relativo à reparação desses danos. 

A responsabilidade pessoal dos agentes da Autoridade perante esta é regulada 

pelas disposições pertinentes aplicáveis ao pessoal da Autoridade. 

O pessoal da Autoridade fica sujeito às regras e regulamentações aplicáveis aos 

funcionários e outros agentes das Comunidades Europeias, e a Autoridade exerce, 

relativamente ao seu pessoal, os poderes atribuídos à autoridade investida do 

poder de nomeação. 

A Autoridade estará aberta à participação de países terceiros que tenham 

celebrado acordos com a Comunidade Europeia nos termos dos quais tenham 

adoptado e apliquem a legislação comunitária no domínio abrangido pelo 

presente regulamento. 

Ao abrigo das cláusulas pertinentes dos referidos acordos, serão estabelecidas 

disposições no que se refere, designadamente, à natureza, à dimensão e às 

modalidades de participação desses países nos trabalhos da Autoridade, 

incluindo disposições relativas à participação nas redes sob a responsabilidade 

da Autoridade, à inclusão na lista de organismos competentes a que a 

Autoridade pode confiar determinadas tarefas, às contribuições financeiras e 

ao pessoal. 

É estabelecido um sistema de alerta rápido em rede para a notificação de 

riscos directos ou indirectos para a saúde humana, ligados a géneros 
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alimentícios ou a alimentos para animais. Este sistema abrangerá os Estados-

Membros, a Comissão e a Autoridade, que designarão, cada um, um ponto de 

contacto que será membro da rede. A Comissão será responsável pela gestão 

da rede. 

Sempre que um membro da rede dispuser de informações relacionadas com a 

existência de um risco grave, directo ou indirecto, para a saúde humana, 

ligado a um género alimentício ou a um alimento para animais, essas 

informações serão imediatamente comunicadas à Comissão através do sistema 

de alerta rápido. A Comissão transmitirá imediatamente essas informações aos 

membros da rede. 

A Autoridade pode ainda completar a notificação com quaisquer informações 

científicas ou técnicas que facilitem uma acção de gestão dos riscos rápida e 

adequada por parte dos Estados-Membros. 

Sem prejuízo de outras disposições da legislação comunitária, os Estados-

Membros notificarão imediatamente a Comissão, através do sistema de alerta 

rápido: 

a) De qualquer medida que adoptem com vista a restringir a colocação 

no mercado ou a impor a retirada do mercado, ou a recolha, de géneros 

alimentícios ou de alimentos para animais, a fim de proteger a saúde 

humana, e que exija uma acção rápida; 

b) De qualquer recomendação ou acordo com operadores profissionais 

que vise, numa base voluntária ou obrigatória, prevenir, limitar ou impor 

condições específicas à colocação no mercado ou eventual utilização de 

géneros alimentícios ou de alimentos para animais devido a um risco 

grave para a saúde humana que exija uma acção rápida; 

c) Da rejeição, relacionada com um risco directo ou indirecto para a 

saúde humana, de qualquer lote, contentor ou carga de géneros 

alimentícios ou de alimentos para animais por parte de uma autoridade 

competente num posto fronteiriço da União Europeia. 

A notificação será acompanhada de uma fundamentação circunstanciada das 

medidas tomadas pelas autoridades competentes do Estado-Membro em que a 

notificação foi emitida, devendo ser atempadamente seguida de informações 
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complementares, designadamente quando as medidas em que a notificação se 

baseia foram alteradas ou revogadas. 

A Comissão transmitirá imediatamente aos membros da rede a notificação e as 

informações complementares recebidas nos termos dos primeiro e segundo 

parágrafos. 

Sempre que um lote, contentor ou carga seja rejeitado por uma autoridade 

competente num posto fronteiriço da União Europeia, a Comissão notificará 

imediatamente todos os postos fronteiriços da União Europeia, bem como o 

país terceiro de origem. 

Sempre que um género alimentício ou um alimento para animais que tenha 

sido objecto de uma notificação através do sistema de alerta rápido tiver sido 

expedido para um país terceiro, a Comissão comunicará a este último as 

informações adequadas. 

Os Estados-Membros informarão imediatamente a Comissão das acções 

implementadas ou das medidas tomadas após a recepção das notificações e 

informações complementares transmitidas através do sistema de alerta rápido. 

A Comissão transmitirá imediatamente essa informação aos membros da rede. 

Este sistema de alerta rápido poderá ser aberto à participação de países 

candidatos à adesão, de países terceiros ou de organizações internacionais, 

com base em acordos celebrados entre a Comunidade e esses países ou 

organizações, e em conformidade com os procedimentos definidos nesses 

acordos. Estes basear-se-ão no princípio da reciprocidade e incluirão medidas 

de confidencialidade equivalentes às aplicáveis na Comunidade. 

As normas de execução do sistema de alerta rápido serão adoptadas pela 

Comissão, após debate com a Autoridade. Essas normas precisarão, 

designadamente, as condições e procedimentos específicos aplicáveis à 

transmissão de notificações e informações complementares. 

As informações de que disponham os membros da rede acerca de um risco 

para a saúde humana ligado a géneros alimentícios ou a alimentos para 

animais serão, de um modo geral, colocadas à disposição da população. Os 

cidadãos terão, em geral, acesso às informações sobre a identificação dos 
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produtos, a natureza do risco e as medidas tomadas. 

Todavia, os membros da rede tomarão as medidas necessárias para assegurar 

que os membros do seu pessoal não possam divulgar as informações obtidas 

que, pela sua natureza, sejam abrangidas pelo segredo profissional em casos 

devidamente justificados, excepto no que respeita às informações que devam 

ser tornadas públicas, se as circunstâncias o exigirem, a fim de proteger a 

saúde humana. 

A protecção do segredo profissional não obstará à transmissão às autoridades 

competentes das informações necessárias para assegurar a eficácia da 

vigilância do mercado e das actividades de execução da legislação no domínio 

dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais. As autoridades que 

recebam informações abrangidas pelo segredo profissional assegurarão a sua 

protecção. 

No tocante às medidas de emergência aplicáveis aos géneros alimentícios e 

alimentos para animais de origem comunitária ou importados de países 

terceiros, temos que sempre que for evidente que um género alimentício ou 

um alimento para animais originário da Comunidade ou importado de um país 

terceiro é susceptível de constituir um risco grave para a saúde humana, a 

saúde animal ou o ambiente, e que esse risco não pode ser dominado de 

maneira satisfatória através das medidas tomadas pelo ou pelos Estados-

Membros em causa, a Comissão, por sua própria iniciativa ou a pedido de um 

Estado-Membro, adoptará imediatamente, em função da gravidade da situação, 

uma ou mais das seguintes medidas: 

a) No caso de géneros alimentícios ou de alimentos para animais de origem 

comunitária: 

i) Suspensão da colocação no mercado ou da utilização do género 

alimentício em questão; 

ii) Suspensão da colocação no mercado do alimento para animais 

em questão; 

iii) Estabelecimento de condições especiais relativamente ao 

género alimentício ou ao alimento para animais em questão; 

iv) Qualquer outra medida provisória adequada; 
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b) No caso de géneros alimentícios ou de alimentos para animais 

importados de países terceiros: 

i) Suspensão das importações do género alimentício ou do 

alimento para animais em questão proveniente da totalidade ou 

parte do território do país terceiro em causa e, se for o caso, do 

país terceiro de trânsito; 

ii) Estabelecimento de condições especiais relativamente ao 

género alimentício ou ao alimento para animais em questão 

proveniente da totalidade ou parte do território do país terceiro 

em causa; 

iii) Qualquer outra medida provisória adequada. 

Todavia, em caso de emergência, a Comissão pode adoptar, provisoriamente, 

outras medidas, após ter consultado o ou os Estados-Membros em causa e 

informado os restantes Estados-Membros. 

Tão rapidamente quanto possível, e o mais tardar no prazo de 10 dias úteis, as 

medidas tomadas serão confirmadas, alteradas, revogadas ou prorrogadas, e 

as razões da decisão da Comissão serão tornadas públicas sem demora. 

Sempre que um Estado-Membro tenha informado oficialmente a Comissão da 

necessidade de tomar medidas de emergência e esta não tenha actuado, esse 

Estado-Membro pode adoptar medidas de protecção provisórias. Nesse caso, 

informará imediatamente os outros Estados-Membros e a Comissão das 

medidas adoptadas. 

O regulamento prevê que o Estado-Membro pode manter as suas medidas de 

protecção provisórias até serem adoptadas medidas comunitárias. 

A Comissão elaborará, em estreita cooperação com a Autoridade e com os 

Estados-Membros, um plano geral de gestão de crises no domínio da 

segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, a seguir 

designado por "plano geral". Esse plano geral especificará os tipos de situações 

que implicam riscos directos ou indirectos para a saúde humana, ligados a 

géneros alimentícios ou a alimentos para animais, que não são susceptíveis de 

ser prevenidos, eliminados ou reduzidos para um nível aceitável pelas 
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disposições em vigor ou que não podem ser devidamente geridos. 

O plano geral especificará, também, as modalidades práticas necessárias para 

a gestão de uma crise, incluindo os princípios de transparência a aplicar e uma 

estratégia de comunicação. 

Sem prejuízo da sua obrigação de assegurar a aplicação da legislação 

comunitária, sempre que identifique uma situação que implique um risco 

grave, directo ou indirecto, para a saúde humana ligado a géneros alimentícios 

ou a alimentos para animais, e que esse risco não possa ser prevenido, 

eliminado ou reduzido pelas disposições em vigor, nem devidamente gerido, a 

Comissão notificará imediatamente os Estados-Membros e a Autoridade. 

Cabe à Comissão criar, imediatamente, uma unidade de crise, na qual a 

Autoridade participará e à qual prestará apoio técnico e científico, caso seja 

necessário. 

A unidade de crise será responsável pela recolha e avaliação de todas as 

informações pertinentes, bem como pela identificação das possibilidades 

existentes de prevenir, eliminar ou reduzir para um nível aceitável o risco para 

a saúde humana, com a maior eficácia e rapidez possíveis. 

A unidade de crise pode solicitar a assistência de qualquer entidade pública ou 

privada cujos conhecimentos e experiência considere necessários para a 

gestão eficaz da situação de crise. Cabe-lhe manter a população informada dos 

riscos envolvidos e das medidas adoptadas. 

A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da 

Saúde Animal, a seguir designado por "Comité", composto por representantes 

dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissão. O Comité 

será organizado em secções, a fim de abordar todas as matérias em questão. 

O Comité exercerá as funções que lhe são conferidas pelo presente 

regulamento e por outras disposições comunitárias pertinentes, nos casos e 

condições nelas previstos; pode igualmente examinar qualquer questão 

abrangida por essas disposições, quer por iniciativa do presidente quer 

mediante pedido escrito de um dos seus membros. 

Sem prejuízo da aplicação de outras disposições comunitárias, sempre que um 

Estado-Membro considere que uma medida tomada por outro Estado-Membro 
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no domínio da segurança dos géneros alimentícios é incompatível com o 

presente regulamento ou susceptível de prejudicar o funcionamento do 

mercado interno, submeterá a questão à Comissão, que informará 

imediatamente o outro Estado-Membro em questão. 

Nessa altura, os dois Estados-Membros e a Comissão envidarão todos os 

esforços para solucionar o problema. Caso não seja possível chegar a acordo, a 

Comissão pode pedir o parecer da Autoridade sobre qualquer questão 

científica pertinente. Os termos desse pedido e o prazo no qual a Autoridade 

deve emitir o seu parecer serão estabelecidos de comum acordo pela Comissão 

e pela Autoridade, após consulta aos dois Estados-Membros em causa. 

Em conclusão, o regulamento estipulou que até 1 de Janeiro de 2005 e, 

posteriormente, de seis em seis anos, a Autoridade, em colaboração com a 

Comissão, teria que encomendar uma avaliação externa independente dos 

resultados por si alcançados, com base no mandato atribuído pelo Conselho 

de Administração, em concertação com a Comissão. A avaliação teria que 

incidir sobre os métodos de trabalho da Autoridade e o seu impacto tendo em 

conta os pontos de vista dos interessados, tanto a nível comunitário como 

nacional. 

Cabe ao Conselho de Administração da Autoridade examinar as conclusões da 

avaliação efectuada e, se necessário, formular recomendações à Comissão com 

vista à introdução de alterações ao nível da Autoridade ou dos seus métodos 

de trabalho. Mais uma vez, a avaliação e as recomendações serão tornadas 

públicas. 

No que diz respeito às referências à Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e ao Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, 

temos que: 

1. Todas as referências feitas na legislação comunitária ao Comité 

Científico da Alimentação Humana, ao Comité Científico da Alimentação 

Animal, ao Comité Científico Veterinário, ao Comité Científico dos 

Pesticidas, ao Comité Científico das Plantas e ao Comité Científico 

Director são substituídas por uma referência à Autoridade Europeia para 

a Segurança dos Alimentos; 
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2. Todas as referências feitas na legislação comunitária ao Comité 

Permanente dos Géneros Alimentícios, ao Comité Permanente dos 

Alimentos para Animais e ao Comité Veterinário Permanente são 

substituídas por uma referência ao Comité Permanente da Cadeia 

Alimentar e da Saúde Animal; 

Todas as referências feitas ao Comité Fitossanitário Permanente na legislação 

comunitária baseada nas Directivas n.ºs 76/895/CEE, 86/362/CEE, 

86/363/CEE, 90/642/CEE e 91/414/CEE, relativas aos produtos 

fitofarmacêuticos e à fixação de teores máximos de resíduos, e inclusivamente 

nessas directivas, são substituídas por uma referência ao Comité Permanente 

da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal. 

3. Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, entende-se por "legislação comunitária" o 

conjunto dos regulamentos, directivas e decisões da Comunidade; 

4. São revogadas as Decisões 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE. 

É de salientar, que o presente regulamento não prejudica, em nada, a 

competência conferida à Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos 

pelo Regulamento (CEE) n.º 2309/93 do Conselho, pelo Regulamento (CEE) n.º 

2377/90 do Conselho, pela Directiva n.º 75/319/CEE do Conselho e pela 

Directiva n.º 81/851/CEE do Conselho. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e 

directamente aplicável em todos os Estados-Membros. 

6.4. Regulamento (CE) nº 852/2004 de 29 de Abril 

O presente regulamento, que sofreu uma alteração através do Regulamento 

(CE) nº 1019/2008 no que diz respeito à utilização de água do mar limpa em 

produtos de pesca, estabelece as regras gerais destinadas aos operadores das 

empresas do sector alimentar no que se refere à higiene dos géneros 

alimentícios, tendo em particular consideração o facto de: 

� Os operadores do sector alimentar serem os principais responsáveis 

pela segurança dos géneros alimentícios;  

� Haver a necessidade de garantir a segurança dos géneros alimentícios 
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ao longo da cadeia alimentar, com início na produção primária;  

� No caso dos géneros alimentícios que não possam ser armazenados 

com segurança à temperatura ambiente, a importância da manutenção 

da cadeia do frio, em especialmente para os alimentos congelados;  

� A aplicação geral dos procedimentos baseados nos princípios HACCP, 

associadas à observância de boas práticas de higiene, dever reforçar a 

responsabilidade dos operadores das empresas do sector alimentar;  

� Os códigos de boas práticas constituem um instrumento valioso para 

auxiliar os operadores das empresas do sector alimentar, a todos os 

níveis da cadeia alimentar, na observância das regras de higiene e dos 

princípios HACCP;  

� A necessidade de serem estabelecidos critérios microbiológicos e 

requisitos de controlo da temperatura baseados numa avaliação 

científica do risco;  

� A necessidade de assegurar que os géneros alimentícios importados 

respeitem, pelo menos, os mesmos padrões em termos de higiene que 

os géneros alimentícios produzidos na Comunidade ou padrões 

equivalentes. 

Assim, este regulamento aplica-se em todas as fases da produção, 

transformação e distribuição de alimentos, sem prejuízo de requisitos mais 

específicos em matéria de higiene dos géneros alimentícios. 

Porém, o presente regulamento não se aplica nem à produção primária 

destinada a uso doméstico privado; nem à preparação, manipulação e 

armazenagem doméstica de alimentos para consumo doméstico privado; nem 

ao fornecimento directo, pelo produtor, de pequenas quantidades de produtos 

de produção primária ao consumidor final ou ao comércio a retalho local que 

fornece directamente o consumidor final; nem aos centros de recolha e 

fábricas de curtumes abrangidos pela definição de empresa do sector 

alimentar apenas por tratarem materiais crus para a produção de gelatina ou 

colagéneo. 

Os operadores das empresas do sector alimentar terão que assegurar que 
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todas as fases da produção, transformação e distribuição de géneros 

alimentícios sob o seu controlo satisfaçam os requisitos pertinentes em 

matéria de higiene estabelecidos neste regulamento. 

Os operadores das empresas do sector alimentar têm que criar, aplicar e 

manter um processo ou processos permanentes baseados nos princípios 

HACCP, que são os seguintes: 

a) Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, 

eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis; 

b) Identificação dos pontos críticos de controlo na fase ou fases em que 

o controlo é essencial para evitar ou eliminar um risco ou para o reduzir 

para níveis aceitáveis; 

c) Estabelecimento de limites críticos em pontos críticos de controlo, 

que separem a aceitabilidade da não aceitabilidade com vista à 

prevenção, eliminação ou redução dos riscos identificados; 

d) Estabelecimento e aplicação de processos eficazes de vigilância em 

pontos críticos de controlo; 

e) Estabelecimento de medidas correctivas quando a vigilância indicar 

que um ponto crítico de controlo não se encontra sob controlo; 

f) Estabelecimento de processos, a efectuar regularmente, para verificar 

que as medidas referidas nas alíneas a) a e) funcionam eficazmente; 

g) Elaboração de documentos e registos adequados à natureza e 

dimensão das empresas, a fim de demonstrar a aplicação eficaz das 

medidas referidas nas alíneas a) a f). 

Os operadores das empresas do sector alimentar devem, ainda: 

� Fornecer à autoridade competente as provas da sua observância dos 

requisitos, sob a forma exigida pela autoridade competente, tendo em 

conta a natureza e a dimensão da empresa do sector alimentar; 

� Assegurar que todos os documentos que descrevem os processos 

desenvolvidos em conformidade com o presente artigo se encontram 

sempre actualizados; 
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� Conservar quaisquer outros documentos e registos durante um período 

adequado. 

No que diz respeito às importações e às exportações, o Regulamento (CE) n.º 

178/2002, já prevê uma grande parte do estipulado neste regulamento. 

O Regulamento (CE) nº 853/2004 de 29 de Abril, estabelece regras específicas 

de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.  
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7. OUTRA LEGISLAÇÃO CONSULTÁVEL 

Decreto-Lei n.º 105/2003. D.R. n.º 125, Série I-A de 2003-05-30 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas do Parlamento Europeu e 

do Conselho 2000/16/CE, de 10 de Abril de 2000, e 2002/2/CE, de 28 de 

Janeiro de 2002, relativas à comercialização de alimentos compostos para 

animais. 

Decreto-Lei n.º 161/2003. D.R. n.º 167, Série I-A de 2003-07-22 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/16/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Abril, na parte em que altera a 

Directiva n.º 96/25/CE, do Conselho, de 29 de Abril, relativa à circulação de 

matérias-primas para alimentação animal no interior da Comunidade. 

Decreto-Lei n.º 6/2007. D.R. n.º 8, Série I de 2007-01-11 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/116/CE, da 

Comissão, de 23 de Dezembro, procede à consolidação do regime jurídico 

aplicável à comercialização e utilização nos alimentos para animais de 

produtos fabricados segundo certos processos técnicos com contributo directo 

ou indirecto em proteínas e revoga os Decretos-Leis n.ºs 441/89, de 27 de 

Dezembro, e 15/2005, de 12 de Janeiro, bem como a Portaria n.º 1106/89 de 

27 de Dezembro. 

Decreto-Lei n.º 193/2007. D.R. n.º 92, Série I de 2007-05-14 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.ºs 2005/8/CE, da 

Comissão, de 27 de Janeiro, 2005/86/CE, da Comissão, de 5 de Dezembro, 

2005/87/CE, da Comissão, de 5 de Dezembro, 2006/13/CE, da Comissão, de 

3 de Fevereiro, e 2006/77/CE, da Comissão, de 29 de Setembro, que alteram a 
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Directiva n.º 2002/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

Maio, relativa às substâncias indesejáveis nos alimentos para animais e revoga 

o Decreto-Lei n.º 235/2003 de 30 de Setembro. 
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9. RECURSOS ON-LINE 

Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica > http://www.asae.pt  

Direito da União Europeia > http://eur-lex.europa.eu 

European Food Safety Authority > http://efsa.europa.eu 

ISEKI_Food Integrating Safety and Environment Knowledge In Food 

towards European Sustainable Development > http://www.iseki-food.eu 

Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-alimentares 

> http://www.observatorioagricola.pt  

Portal da União Europeia > http://europa.eu/ 

Direcção Geral de Veterinária > http://www.dgv.min-agricultura.pt 

European Crop Protection Association > http://www.ecpa.be 

Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares > 

 http://www.fipa.pt 

Gabinete de Planeamento e Políticas > http://www.gppaa.min-agricultura.pt 

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural > http://www.dgadr.pt 
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