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Resumo 

A preocupação com a segurança alimentar tem sido uma constante nas 

últimas décadas devido à ocorrência de diversas crises neste sector que abalaram a 

confiança dos cidadãos, enquanto consumidores dos géneros alimentícios passaram 

a exigir que os mesmos fossem, simultaneamente, de qualidade, sãos e seguros. 

A União Europeia assumiu, como prioritária, a necessidade de assegurar um 

elevado nível de protecção da vida e da saúde humanas, através da prossecução de 

uma política de salvaguarda dos requisitos de segurança dos géneros alimentícios e 

dos alimentos para animais, em toda a cadeia alimentar, desde a sua origem até ao 

consumo. 

O presente trabalho pretende estudar a produção legislativa comunitária e 

nacional recente, de entre um vasto conjunto de medidas de carácter 

regulamentador, mecanismos de controlo eficazes e o quadro sancionatório 

disciplinador, analisando a actuação dos Estados-membros e a sua articulação com 

a UE para averiguar se essa legislação acautela, preventivamente, a possibilidade 

de existência de “crises alimentares” ou, na sua inevitável ocorrência, se existem 

instrumentos de carácter vinculativo eficazes para minorar os riscos.  
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Abstract 
 

The concern about food safety has been a constant in the last decades due to the 

occurrence of various crisis in this sector that shook the confidence of citizens who, 

as consumers of food commodities, began to require that these where of quality, 

healthy and safe. 

 

The European Union took as a priority the need to assure a high level of protection of 

human life and health, through the pursuit of a safeguard policy on safety 

requirements for food commodities and animal feed, along the entire food chain, from 

its origin to consumption. 

 

This work seeks to investigate recent Community and national legislative production, 

from a wide range of regulatory measures, effective control mechanisms and the 

disciplining sanctionary framework, analysing the behaviour of Member-states and its 

articulation with the EU to ascertain if that legislation preventively assures the 

inexistence of the possibility of “food crisis” or, in its inevitable occurrence, if effective 

instruments of compulsory nature exist in order to mitigate the risks. 

 

Keywords: Food safety, Risk analysis, Traceability, Community and national 

legislation, Official community controls, Supervision and sanctionary system 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das grandes preocupações da actualidade, que tem vindo a ganhar forma 

e relevo, tem sido a questão relativa à Segurança da Cadeia Alimentar. 

A livre circulação de géneros alimentícios vai ao encontro das exigências dos 

consumidores mas, simultaneamente, suscita problemas e preocupações para a 

saúde e o bem-estar de toda a Comunidade, mostrando-se necessário avaliar e 

repensar os mecanismos de controlo e fiscalização que estão em vigor, fazendo 

uma análise aprofundada e criteriosa da legislação relativa à prevenção e à 

segurança dos produtos que fazem parte da cadeia alimentar. 

Com a livre circulação dos géneros alimentícios e atendendo à rapidez com 

que se efectuam as trocas comerciais devido à globalização da economia em termos 

internacionais, torna-se imperioso criar um mecanismo efectivo que assegure a 

qualidade dos mesmos, de modo a que estes se apresentem seguros e sãos, pelo 

que deverão ser criados ou reforçados os mecanismos de defesa neste âmbito. 

Nesta conformidade e na prossecução das políticas comunitárias, é prioritário 

que deva ser assegurado um elevado nível de protecção da vida e da saúde 

humanas, o que passará, naturalmente, pela salvaguarda dos requisitos de 

segurança dos géneros alimentícios ao longo de toda a cadeia alimentar, o que será 

analisado neste trabalho, especialmente ao nível da importação e da admissão dos 

mesmos. 

A Toxicologia Alimentar, como ramo da Toxicologia Especial ou Aplicada tem, 

neste âmbito, um papel importante aliado à Toxicologia Forense sendo muito 

relevante na medida em que pode constituir um meio de prova para esclarecer 

intervenções de determinados resíduos em geral, contaminantes e resíduos de 

medicamentos veterinários, que possam estar presentes nos géneros alimentícios e 

nos alimentos para animais, em quantidades que ultrapassem os limites máximos 

ditados por lei e que, directa ou indirectamente, possam causar intoxicações e, 

simultaneamente, constituem um indicador da perigosidade de certas substâncias 
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tóxicas relacionadas com as contaminações alimentares – intencionais ou fortuitas – 

sobre as quais há que apurar a devida responsabilidade, daí que o presente estudo 

se insira no âmbito, mais vasto, da Medicina Legal e Ciências Forenses, tendo em 

conta que os comportamentos dolosos ou omissos, na medida em que constituam 

crime, devem ser punidos à luz da legislação penal nacional. 

A análise desta temática passará pelo estudo da legislação comunitária e 

nacional em vigor e a sua adequação à realidade, bem como da análise do controlo 

a que os alimentos estão sujeitos, desde a sua origem até ao consumo, passando 

pelas fases intermédias de produção, transformação, armazenamento e 

comercialização. Importa, pois, aprofundar qual o suporte legislativo que está 

subjacente a estas etapas, se essa legislação acautela a segurança alimentar e se 

promove a saúde pública ou se, pelo contrário, há omissões ou lacunas que poderão 

ser colmatadas através da feitura de normas jurídicas, as quais deverão contribuir 

para a segurança em todos os elos da cadeia alimentar devido à necessidade de 

garantir um elevado nível de segurança dos alimentos o que irá contribuir para a 

retoma da confiança dos consumidores, a qual foi bastante abalada com as crises 

alimentares dos anos 90, bem como, mais recentemente, com a epidemia da gripe 

das aves, que veio pôr na ordem do dia a preocupação com a segurança alimentar. 

Apesar da melhoria da segurança alimentar ter sido sempre um objectivo da 

intervenção da União Aduaneira, nos últimos anos, com a divulgação feita através 

dos órgãos de comunicação social, nomeadamente sobre a “doença das vacas 

loucas”, os alimentos para animais contaminados com dioxinas, levou a que se 

produzisse um quadro normativo profundo e complexo, pretendendo adoptar uma 

estratégia global de segurança alimentar direccionada com rigorosas normas para 

prevenir e erradicar os riscos alimentares. 

As disposições legislativas deverão ser estabelecidas com base nos 

conhecimentos actuais e poderão ser adaptadas à evolução dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos, o que pressupõe uma permanente atenção dos Estados-

membros para situações novas e perturbadoras, implicando uma grande articulação 

com as instâncias responsáveis, neste domínio, com a União Europeia, 

nomeadamente através da comunicação de tais ocorrências ao Comité de Crise e 
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Emergência, criando-se planos de emergência para o controlo e erradicação de 

riscos. 

Desde logo a Comissão Europeia, perante as preocupações sentidas e com o 

intuito de começar uma nova era na salvaguarda dos interesses dos consumidores, 

publicou em 1997 “O Livro Verde sobre os Princípios Gerais da Legislação Alimentar 

da UE” e em 2000 publicou “O Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos” a fim 

de definir as grandes linhas orientadoras deste programa comunitário. Eram, assim, 

lançadas as traves mestras para uma legislação a vigorar no mercado interno e fora 

dele. 

Sendo certo que a União Europeia deverá proceder a uma articulação com os 

seus parceiros internacionais na promoção da saúde veio, em 2002 através do 

Regulamento (CE) nº 178, de 28 de Janeiro, criar a Autoridade Europeia para a 

Segurança Alimentar, reforçando o actual sistema de apoio científico e técnico, o 

qual já não se encontrava em condições de responder às novas solicitações, 

fornecendo, aquela entidade, pareceres em apoio da legislação e das políticas 

comunitárias nesta área, devendo, assim, contribuir para assegurar um elevado nível 

de protecção da saúde e da vida humanas, no âmbito do funcionamento do mercado 

interno. Em 2004 foi publicado o designado “regulamento relativo à cooperação no 

domínio da defesa do consumidor”1 para colmatar a lacuna ao nível da aplicação da 

legislação dos interesses económicos dos consumidores no mercado interno, por se 

ter constatado a necessidade de um quadro jurídico de cooperação entre os poderes 

públicos responsáveis. 

Este trabalho fará uma abordagem mais específica da legislação no âmbito da 

importação e da admissão dos géneros alimentícios e respectiva segurança ao 

longo da cadeia alimentar. 

Em caso de suspeita de perigosidade os Estados-membros podem adoptar, 

provisoriamente, medidas de emergência de protecção fitossanitária destinadas a 

                                                 
 
1 Regulamento (CE) n° 2006/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 

2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação 

de defesa do consumidor. 
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evitar a introdução e dispersão no território nacional e comunitário, de organismos 

prejudiciais, qualquer que seja a sua origem e proveniência. Exige-se, ainda, que os 

produtos destinados à alimentação só possam entrar no espaço comunitário a partir 

de terceiros países, ser colocados em circulação ou utilizados, se a sua qualidade 

for sã, íntegra e comerciável e não constituírem, quando correctamente utilizados, 

qualquer perigo para a saúde humana, o mesmo critério será aplicado relativamente 

a produtos destinados à alimentação animal. 

O presente trabalho investiga se, do ponto de vista jurídico, existe actualmente 

um corpo legislativo coerente, eficaz e adequado para garantir a segurança 

alimentar nos seus diversos estadios, devolvendo, por consequência, aos 

consumidores/cidadãos a confiança necessária ao seu bem-estar e promoção da 

saúde. 

No entanto este estudo não contempla a análise da temática dos organismos 

geneticamente modificados (OGM) não procedendo, igualmente, à análise da 

produção primária, nem à preparação, manuseamento ou armazenagem de géneros 

alimentícios para consumo privado doméstico. 
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1.2. OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 
1.2.1. OBJECTIVO GERAL 
 
A defesa e a protecção da saúde constituem deveres do Estado consagrados 

na “Constituição da República Portuguesa”, não podendo, nem devendo o mesmo 

eximir-se a esta obrigação, por outro lado, como Estado-membro da União Europeia 

tem o dever de implementar as medidas dimanadas pelos órgãos competentes nesta 

matéria. 

O objectivo geral deste trabalho é a análise das medidas político-legislativas 

em vigor, em cumprimento daquele imperativo constitucional e comunitário, 

avaliando a sua eficácia, especificamente, no âmbito da segurança da cadeia 

alimentar a nível das importações e das admissões dos produtos que integram a 

referida cadeia alimentar. 

Nessa conformidade o trabalho visa: 

• Analisar as políticas e estratégias delineadas em termos de acautelar a 

perigosidade dos contaminantes nas diversas fases da cadeia alimentar; 

• Estudar os mecanismos e os instrumentos que existem para a 

prossecução daquele objectivo, nomeadamente, a troca de informação, 

consulta, investigação, monitorização, funcionamento de sistemas de 

alerta e sua eficácia; 

• Investigar se as disposições sobre a segurança dos produtos 

alimentares são estabelecidas com base nos conhecimentos actuais e 

se poderão ser adaptadas à evolução dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos. 
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1.2.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

São objectivos específicos deste trabalho os seguintes: 

A análise da legislação comunitária e da legislação nacional que conferem 

segurança nas diversas etapas dos produtos consumíveis, desde a produção à sua 

comercialização, e que se mostram imprescindíveis para que esteja salvaguardada e 

garantida a segurança e confiança dos consumidores e, consequentemente, a saúde 

e o bem-estar. 

Conscientes de que a legislação não constitui o único meio de evitar os 

problemas que afectam a cadeia alimentar, através dela pode, todavia, estabelecer-

se exigências e controlos adequados, os quais irão permitir a detecção, atempada, 

de certos problemas identificáveis e, por consequência, a possibilidade de criação 

de medidas de controlo e medidas sancionatórias, no caso de inexistência de 

controlos de boas práticas de fabrico, auto-controlos, planos de emergência e 

funcionamento de sistemas de alerta rápidos. 

Considerando que os produtos destinados à alimentação só podem entrar na 

União Europeia (UE) a partir de países terceiros, ser colocados em circulação ou 

utilizados se a sua qualidade for sã, íntegra e comerciável, e não constituírem, 

quando correctamente utilizados, qualquer perigo para a saúde humana, este 

trabalho analisa se, efectivamente, estas exigências são cumpridas, a nível da 

importação dos produtos, bem como se os produtos originários da UE obedecem 

igualmente aos requisitos previstos, quando circulam entre os diversos países que a 

compõem, ou seja, a admissão dos mesmos noutros países da UE. 

Analisa-se, igualmente, se os controlos previstos são seguros e adequados, ou 

se serão exigíveis controlos mais determinados e específicos, por outro lado esta 

análise prende-se, ainda, com a fiscalização efectuada e com o quadro 

sancionatório aplicável no caso de incumprimento da respectiva legislação. 

Ao comprometerem-se a assegurar um nível elevado de protecção da saúde 

humana e de protecção dos consumidores, a UE e os seus Estados-membros estão 

a contribuir para a redução das doenças ligadas ou correlacionadas com a 
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alimentação, minorando a insegurança alimentar em todos os níveis da cadeia 

alimentar. 

Entendendo-se que essa preocupação poderá ser concretizada através da 

promoção de várias medidas, nomeadamente, melhorando a aplicação de leis sobre 

alimentação o que conduz a obter a confiança do público, pelo que deve ser 

encorajada uma política de etiquetagem honesta e informativa para ajudar os 

consumidores a fazerem as suas opções em consciência, pelo que esta vertente 

será também analisada, no âmbito da rastreabilidade dos alimentos, factor da maior 

importância no despiste e retirada do mercado de produtos impróprios para o 

consumo. 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho está organizada de acordo com os objectivos 

específicos a cumprir, pelo que dele constam os seis capítulos que 

seguidamente se descrevem: 

 Capítulo 1. - de introdução, onde se dão a conhecer as condições que 

levaram à necessidade de desenvolvimento do presente tema, os 

objectivos a cumprir, a estrutura do trabalho, a metodologia adoptada e 

onde se formula o objecto do presente trabalho; 

 Capítulo 2. – de enquadramento teórico e da análise da legislação geral, 

entendida como os pilares ou linhas mestre e suporte da avaliação desta 

problemática,  

 Capítulo 3. – de caracterização e diagnóstico da situação actual tendo 

em conta a análise do papel que desempenha a Autoridade Europeia 

para a Segurança dos Alimentos, bem como no caso português, a 

relevância da actividade fiscalizadora e sancionatória da Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica, face às exigências impostas pelos 

consumidores; 

 Capítulo 4. – relativo à avaliação do risco, tendo por base a sua análise, 

gestão e comunicação às entidades competentes, como factor 

preventivo e como um meio eficaz de gerir a ocorrência de crises, com o 

objectivo de alcançar um elevado nível de protecção da vida e da saúde 

humanas; 

 Capítulo 5. – de análise dos mais relevantes sistemas e procedimentos 

que, no seu conjunto, contribuem para acautelar e prevenir a 

insegurança da cadeia alimentar, através dos instrumentos, como seja o 

sistema de alerta rápido, os pareceres científicos, a higiene dos géneros 

alimentícios, o sistema HACCP, a rastreabilidade, os controlos cruzados 

entre Estados, a acreditação laboratorial, bem como da análise do 

quadro sancionatório que se exige eficaz através da aplicação de penas 
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dissuasoras em caso de infracção às normas em vigor, no percurso 

diversificado dos produtos alimentares desde a produção até ao 

consumidor final; 

 Capítulo 6. - de conclusão, onde se irá analisar se, face à actual 

legislação em vigor, a nível comunitário e nacional, abrangendo as 

importações e as admissões de produtos para consumo humano, se 

pode avaliar se existe ou não um corpus legislativo garante da 

segurança alimentar, como uma das políticas prioritárias da UE, 

aferindo-se com a realidade, com os avanços da ciência e com as 

preocupações das populações relativamente há questão basilar da 

segurança alimentar ao longo da cadeia alimentar. 
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1.4. METODOLOGIA 
 
As primeiras preocupações com a segurança alimentar datam dos primórdios 

da constituição da UE em 1957. No entanto, o problema surgiu com grande ênfase 

com as conhecidas crises alimentares da década de 90, o que levou a que, em sede 

comunitária, se olhasse para a dispersão da legislação vigente, com a preocupação 

acrescida de incluir também na sua previsão os riscos da alimentação animal 

contaminada. 

A UE começou a envidar esforços para a redução de riscos, ao mínimo, 

através de uma estratégia global de segurança alimentar centrada em normas 

alimentares e de higiene modernas, tendo por base os conhecimentos científicos 

hodiernos, devendo os mesmos ser aplicáveis a toda a cadeia alimentar, lançando a 

designada política comunitária “do prado ao prato”2, não apenas aos alimentos 

produzidos na UE mas também aos importados de países exteriores à União. 

Então foi concebida uma estratégia, no domínio da segurança dos alimentos a 

ser desenvolvida no seio da UE composta por quatro elementos fundamentais, a 

saber: 

 

• Normas de segurança dos géneros alimentícios para consumo humano 

e dos alimentos para animais; 

• Pareceres científicos independentes acessíveis ao público; 

• Medidas destinadas a garantir a aplicação das normas e o controlo dos 

processos; 

                                                 
 
2 Esta referência também poderá surgir com as seguintes designações, todas elas são sinónimos: 

“do estábulo até à mesa”, “da exploração agrícola até à mesa”,  “do pasto ao prato”, etc. 
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• Reconhecimento de que os consumidores têm o direito de escolher os 

alimentos com base em informações completas sobre a sua 

proveniência e os respectivos ingredientes. 

Foi então elaborado o Regulamento (CE) nº 178/2002, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, diploma legislativo de base entendido 

como “Normas e Princípios Gerais da Legislação Alimentar” o qual viria a ser 

progressivamente implementado entre 2002 e 2005. 

Naquele diploma foi introduzido um novo conceito o de “rastreabilidade” 

segundo o qual as empresas do sector alimentar, desde os produtores, as unidades 

de transformação ou os importadores, deveriam tomar medidas que pudessem ser 

capazes de “seguir o rasto” de qualquer género alimentício ou de alimentos para 

animais, ao longo de toda a cadeia alimentar, desde a exploração agrícola até à 

mesa do consumidor. Pretendendo-se com isto que todas as empresas devem 

identificar os seus fornecedores e os seus clientes, ou seja, a etapa precedente e a 

etapa seguinte, podendo, deste modo, ser possível acompanhar os produtos nos 

seus diversos percursos, até à fase final do consumo. 

Foi instituída a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) 

ou “Autoridade”3, permitindo que numa única instância se concentrasse todo o 

trabalho anteriormente produzido pelos diversos comités científicos, permitindo, 

igualmente, assegurar uma maior divulgação do processo de avaliação científica dos 

riscos, junto dos consumidores. 

O Sistema de Alerta Rápido (SAR) foi reforçado, sistema este que permite à 

Comissão Europeia e aos governos dos Estados-membros da UE recorrer, através 

de uma rápida intervenção, em rede, em situações de crise quando esteja em causa 

a segurança dos géneros alimentícios para consumo humano ou dos alimentos para 

animais. 

As exigências dos consumidores são cada vez maiores pugnando por um 

elevado nível da qualidade dos alimentos, devendo os mesmos ser sãos e seguros, 

como tal e para conter a proliferação de surtos de crises alimentares, como se tem 
                                                 
 
3 Nos textos legais comunitários é designada como “Autoridade”. 
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assistido, foi necessário que a UE lançasse mão a uma política de salvaguarda 

destes interesses fundamentais do cidadão e de protecção da saúde pública. 

Deste modo, a base deste trabalho é pesquisar e estudar todo um conjunto 

vastíssimo da legislação que tem vindo a ser produzida pelas instâncias 

comunitárias e a nível nacional, de modo a poder-se concluir, ou não, que a referida 

legislação acautela o bem supremo da saúde individual e colectiva. 
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1.5. FORMULAÇÃO DO OBJECTO DO TRABALHO 
 
A grande questão, colocada hoje em dia, reside em saber se, face aos 

conhecimentos tecnológicos e científicos, à evolução da ciência e à globalização da 

economia internacional, com o incremento das trocas comerciais e com a facilitação 

e rapidez desse mesmo comércio, a União Europeia, como primeiro importador 

mundial dos produtos alimentares e o maior mercado para os alimentos 

provenientes dos países em vias de desenvolvimento, está munida dos instrumentos 

legislativos adequados para garantir a segurança ao longo da cadeia alimentar. 

O presente trabalho tem por base o estudo da regulamentação que, directa ou 

indirectamente, constitui a base jurídica dos mecanismos que conferem segurança 

nas diversas fases do processo em que se articula a Cadeia Alimentar, bem como 

as entidades responsáveis/garantes da sua segurança e, ainda, os 

mecanismos/instrumentos que permitem efectivar as medidas legislativas em vigor, 

bem como proceder ao seu controlo e fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

----◊◊◊---- 
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2. OS GRANDES PILARES LEGISLATIVOS 
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2. OS GRANDES PILARES LEGISLATIVOS 

A Política Agrícola Comum (PAC) foi a primeira política comum da, então, 

Comunidade Económica Europeia (CEE) prevista no Tratado de Roma4 e foi 

concebida para tentar pôr cobro às carências alimentares do pós-guerra, cuja 

implementação teve início em 1962 com o objectivo principal de garantir a 

necessária auto-suficiência alimentar dos cidadãos europeus. 

Nos anos 70, a Comunidade alcançou e ultrapassou este objectivo de auto-

suficiência alimentar, para a maioria dos produtos agrícolas. Quando estavam 

alcançados os objectivos da PAC, passou-se, duas décadas para a frente, ao 

problema dos excedentes alimentares na Europa, ou seja, de uma lógica 

produtivista, o sector agrícola e a indústria alimentar evoluíram para uma lógica 

destinada a satisfazer, cada vez mais, as necessidades e as exigências dos 

consumidores em matéria de segurança e da qualidade dos produtos, reclamando-

se alimentos sãos, de qualidade e diversificados. 

A política de defesa dos consumidores, decorrente desta evolução, que não 

estava prevista no Tratado de Roma, surgiu, progressivamente, neste período com o 

reconhecimento do Conselho Europeu de Paris de 1972. O Acto Único (1986) 

permitiu a introdução da noção de consumidor no Tratado (ex-artigo 100.º). A partir 

dessa altura, a Comissão pôde apresentar medidas com vista à defesa dos 

consumidores, tendo como base política a obtenção de um "elevado nível de 

protecção". 

Durante a década de 90, as crises alimentares como a designada “doença 

das vacas loucas” constituíram um ponto de viragem da política em matéria da 

defesa dos consumidores e da segurança dos alimentos.  

Para além da preocupação decorrente da gravidade das doenças e do 

possível contágio ao ser humano estas sintomatologias vieram evidenciar os limites 

                                                 
 
4 O Tratado de Roma foi assinado em 25 de Março de 1957 e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 

1958, o qual instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE). 
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da legislação comunitária e provocaram uma reacção forte das autoridades públicas 

nesta aérea. 

A legislação em vigor à data, com a adopção de directivas sectoriais, tinha 

conduzido a diferenças de apreciação e de aplicação nos diversos Estados-

Membros. Por vezes, até subsistiam vazios jurídicos que era imperiosos colmatar. 

No intuito de uma reformulação da legislação, a Comissão Europeia publicou em 

1997 o Livro Verde sobre os princípios gerais da legislação alimentar da União 

Europeia, que constituiu o ponto de partida para uma ampla reflexão sobre a 

legislação em vigor e as suas possíveis melhorias. 

Tendo presente que a Política Agrícola Comum tinha sido pensada 

estruturalmente para fazer face à situação de escassez alimentar, de uma Europa do 

pós-guerra empobrecida e devassada, houve necessidade de repensar essa política 

comum. Assim, no âmbito da designada "Agenda 2000"5 a União Europeia reformou, 

em 1999, várias das suas políticas mais importantes, entre elas a PAC tendo em 

conta que futuramente, a política agrícola europeia viria a estar mais centrada no 

ambiente, na qualidade dos alimentos e na vitalidade da vida rural. 

Das novas directrizes para a União estabelecidas em 1999, a que obteve 

mais destaque foi o pacote de reformas da Agenda 2000.  

Estas reformas basearam-se nas propostas da Comissão Europeia e foram 

ratificadas pela cimeira da UE em Berlim, em Março de 1999, à data foi considerado 

que estas reformas foram ao encontro das exigências dos cidadãos europeus, as 

quais tiveram por objectivo, nomeadamente: 

⇒ Maior igualdade de oportunidades e melhor qualidade de vida 

para as pessoas que habitam em zonas e regiões com carências 

especiais; 

                                                 
 
5 Versão final 31.8 - Programa Prioritário de Publicações 1999, X/D/5 sobre a Agenda 2000 para uma 

União Alargada e Reforçada 

A 2MPT 2POST-REP-CONS-OK. 

http://ec.europa.eu/comm 
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⇒ Transmissão à próxima geração de um ambiente natural, que 

começa então a recuperar dos danos e degradação infligidos no passado; 

⇒ Acesso a uma ampla gama de géneros alimentícios de 

qualidade e seguros, produzidos a preços competitivos por uma população 

de agricultores com rendimentos razoáveis garantidos. 

A reforma da PAC, operada no âmbito da Agenda 2000 veio a constituir uma 

evolução importante, assumindo a segurança e a qualidade dos alimentos um dos 

seus principais objectivos e preocupações. 
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2 1. O TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

No domínio da alimentação a legislação comunitária apoia-se em 4 artigos 

principais do Tratado da União Europeia6: 

• O artigo 37.º do Título "Agricultura". 

Este artigo estipula, designadamente, que a Comissão apresente propostas, 

sob a forma de regulamentos, directivas ou decisões, relativas à elaboração e 

execução da Política Agrícola Comum (PAC). 

• O artigo 152.º constitui o Título XIII "Saúde Pública"  

Pretende assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana em 

todas as políticas e acções da Comunidade. 

Em derrogação ao artigo 37.º, o Conselho baseia-se neste artigo para adoptar 

medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham, directamente, por 

objectivo a protecção da saúde pública. 

• O artigo 95.º refere-se às disposições relativas à concretização 

do mercado interno, tendo em consideração o objectivo prioritário da garantia de um 

elevado nível de protecção da saúde pública e do ambiente. 

• O artigo 153.º, inserido no Título XIV "Defesa dos consumidores" 

visa assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores.  

Este artigo reconhece os três princípios de base da política nesta matéria: 

- o direito à protecção da saúde,  

- o direito da segurança e  

- o direito dos interesses económicos dos consumidores. 

                                                 
 
6 O Tratado de Maastricht foi assinado em 7 de Fevereiro de 1992, entrou em vigor em 1 de 

Novembro de 1993, o qual instituiu a União Europeia (UE). 
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2.2. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
 

Na Constituição da República Portuguesa, após a sétima revisão 

constitucional7 devemos fazer o destaque para os seguintes artigos com relevância 

para a temática da segurança alimentar, sem que no entanto, seja consagrado 

nenhum capítulo inteiramente dedicado à mesma, mas na óptica da defesa da saúde 

e da protecção do consumidor, bem como na implementação dos objectivos 

consagrados na Política Agrícola com a preocupação de aumentar a 

competitividade”(…) e a assegurar a qualidade dos produtos, a sua eficaz 

comercialização, o melhor abastecimento do país e o incremento da exportação (…), 

nomeadamente o disposto na alínea a) nº 1 do artigo 93º. 

Atendendo ao supra exposto o nosso destaque vai para o que se encontra 

consagrado constitucionalmente, nos seguintes artigos que, expressamente, se 

transcrevem: 

 

Princípios fundamentais 

Artigo 9º  

(Tarefas fundamentais do Estado) 

São tarefas fundamentais do Estado: 

(…) 

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 

portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais 

e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 

económicas e sociais. 

                                                 
 
7 7ª Revisão Constitucional - Lei nº 1/2005, de 12 de Agosto, publicada no Diário da República, 

 I Série A, nº 155, de 12 de Agosto de 2005. 
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Parte I - Direitos e deveres fundamentais 

Título III - Direitos e deveres económicos, sociais e culturais 

Capítulo I - Direitos e deveres económicos 

Artigo 60º  

(Direitos dos consumidores) 

1. Os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à 

formação e à informação, à protecção da saúde, da segurança e dos seus 

interesses económicos, bem como à reparação de danos. 

2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de 

publicidade oculta, indirecta ou dolosa. 

3. As associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm direito, nos 

termos da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre as questões que digam 

respeito à defesa dos consumidores, sendo-lhes reconhecida legitimidade 

processual para defesa dos seus associados ou de interesses colectivos ou 

difusos. 

 

Capítulo II - Direitos e deveres sociais 

Artigo 64º 

(Saúde) 

1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover. 

(…) 

Artigo 66º 

(Ambiente e qualidade de vida) 

1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e 

ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. 

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um 

desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos 

próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: 

(…) 
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h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com 

protecção do ambiente e qualidade de vida. 

 
Parte II -Organização económica 

Título I -  Princípios gerais 

 

Artigo 81º 

(Incumbências prioritárias do Estado) 

Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social: 

a) Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das 
pessoas, … 

(…) 
e) Garantir a defesa dos interesses e os direitos dos consumidores; 
(…) 

 

Título III - Políticas agrícola, comercial e industrial 

Artigo 93º  

Objectivos da política agrícola 

1. São objectivos da política agrícola: 

a) Aumentar a produção e a produtividade da agricultura, dotando-a das infra-

estruturas e dos meios humanos, técnicos e financeiros adequados, tendentes ao 

reforço da competitividade e a assegurar a qualidade dos produtos, a sua eficaz 

comercialização8, o melhor abastecimento do país e o incremento da exportação; 

(…) 

Artigo 99º 

 (Objectivos da política comercial) 

São objectivos da política comercial: 

(…) 

e) A protecção dos consumidores. 

                                                 
 
8 Sublinhado nosso. 
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Título III - Assembleia da República 

Capítulo II – Competência 

 

Artigo 165º  

(Reserva relativa de competência legislativa) 

1. É da exclusiva competência Assembleia da República legislar sobre as seguintes 

matérias, salvo autorização do Governo: 

(…) 

f) Bases do sistema de segurança social e do serviço nacional de saúde; 

(…) 

n) Bases da política agrícola9, … 

(…)” 
 

                                                 
 
9 Sublinhado nosso. 
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2.3. O LIVRO VERDE SOBRE OS PRINCÍPIOS GERAIS DA 
LEGISLAÇÃO ALIMENTAR NA UNIÃO EUROPEIA 

O designado “Livro Verde"10 foi intitulado como “Princípios Gerais da 

Legislação Alimentar na União Europeia”, o qual surge na sequência das 

“Conclusões do Conselho Europeu de Edimburgo”11 e do “Discurso de Jacques 

Santer perante o Parlamento Europeu” 12 no âmbito do debate relativo ao relatório da 

comissão de inquérito sobre a BSE. 

O Livro Verde sobre os Princípios Gerais da Legislação Alimentar da UE previa 

uma revisão profunda da legislação comunitária. Adoptado pela Comissão em 30 de 

Abril de 1977 este "Livro Verde" pretende dar seguimento às solicitações do 

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu no sentido de simplificar determinados 

aspectos da legislação europeia relativa aos produtos alimentares, cujas regras, 

numerosas e complexas, se encontram dispersas pelos diferentes instrumentos 

legislativos, bem como responder às interrogações suscitadas pela preocupante 

crise da encefalopatia espongiforme dos bovinos a qual veio questionar as 

capacidades da legislação, então em vigor, para atingir, verdadeira e seguramente, 

os seus objectivos, perante uma população comunitária reivindicativa da intervenção 

das Instituições Comunitárias para acautelarem os perigos decorrentes da 

insegurança dos géneros alimentícios. 

Neste "Livro Verde", a Comissão vem lançar as bases para um debate 

profundo sobre três questões fundamentais, à data, para se saber: 

                                                 
 
10 (COM (97) 176 final. Publicado no Boletim das Comunidades Europeias UE 4-1997. 

 
11 Publicado no Boletim das Comunidades Europeias nº. 12 de 1992, ponto 1.23. 

 
12 Discurso do Presidente Jacques Santer, na Sessão Plenária do Parlamento Europeu em 

Estrasburgo, de 17 a 21 de Fevereiro de 1997 - Publicado no Boletim das Comunidades Europeias nº. 

1/2 de 1997, ponto 2.3.1 e no Jornal Oficial C nº 19, de 21 de Janeiro de 1998. 
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• até que ponto as disposições regulamentares existentes em matéria de 

produtos alimentares respondem aos requisitos e às expectativas dos 

consumidores, dos produtores, dos transformadores e dos 

comerciantes; 

• em que medida as acções destinadas a garantir a independência, a 

objectividade, a eficácia dos sistemas de vigilância e de inspecção 

atingem os seus fins, ou seja, garantir o aprovisionamento em produtos 

alimentares sãos, e por último; 

• como é que a legislação alimentar poderá/deverá ser desenvolvida de 

modo a que a abordagem regulamentar abranja toda a cadeia 

alimentar "do estábulo até à mesa". 

E, consequentemente, tendo por referência as supra indicadas preocupações, 

a Comissão neste livro vem indicar os principais objectivos da legislação comum 

alimentar, propondo-se: 

- assegurar a livre circulação de mercadorias no mercado interno; 

- assegurar um elevado grau de protecção da saúde pública e de segurança 

do consumidor; 

- garantir que a legislação assente, sobretudo, em dados científicos e em 

avaliações de risco; 

- defender a competitividade da indústria europeia e melhorar as suas 

perspectivas de exportação; 

- atribuir à indústria, aos produtores e aos fornecedores a principal 

responsabilidade pela segurança alimentar. 

O Livro Verde tem como princípios a promoção da comunicação entre 

fornecedores e consumidores, a necessidade de melhorar a aplicação da lei e a 

comunicação que deve ser estabelecida entre os Estados-membros sobre práticas 

de concorrência desleal, eliminação das directivas e adopção de regulamentos sobre 

livre concorrência, com vista a eliminar as diversidades legais e culturais dos vários 

países e assim atingir uma total harmonização. Quando tal não for possível, poderá 
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recorrer-se ao princípio do reconhecimento mútuo, o qual permitirá uma 

flexibilização nas áreas mais sensíveis. 

A legislação alimentar comunitária deve observar as obrigações internacionais 

da UE e as decorrentes dos acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Por outro lado, a UE deve acompanhar a evolução das normas, directivas, 

recomendações e códigos de boas práticas adoptados pelo Codex Alimentarius13, 

assegurando sempre a protecção do consumidor (Mariano e Cardo, 2007). 

O Livro Verde estabeleceu seis grandes objectivos em matéria de legislação 

alimentar, adoptando uma abordagem regulamentar que abarca toda a cadeia 

alimentar: 

1. Garantir um nível elevado de protecção da saúde pública, da segurança e 

dos consumidores; 

2. Garantir a livre circulação das mercadorias no mercado interno; 

3. Basear a legislação em provas científicas e numa avaliação dos riscos; 

                                                 
 
13 O Codex Alimentarius formula as normas de segurança alimentar, que servem como referência 

para o comércio alimentar internacional. Foi desenvolvido nos anos sessenta como um instrumento 

comum da FAO e da Organização Mundial de Saúde. A sua missão principal é proteger a saúde dos 

consumidores e assegurar práticas leais no comércio alimentar internacional. Para este efeito, a 

Comissão do Codex Alimentarius adopta regras relativas às mercadorias, à ética e aos limites 

máximos de aditivos, contaminantes, resíduos de pesticidas e medicamentos veterinários, que são 

produzidas por comissões especializadas e grupos de trabalho. 

Desde a conclusão do Uruguai Round, em 1994, foi reforçado o papel das normas do Codex 

Alimentarius. O Acordo da Organização Mundial do Comércio sobre Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias da OMC considera que os membros ao aplicarem as normas do Codex Alimentarius 

estão a cumprir os seus compromissos no âmbito do Acordo. 

Todos os Estados-Membros da UE e a UE são membros do Codex Alimentarius, os quais podem 

apresentar observações conjuntas sobre questões debatidas no âmbito das Comissões do Codex que 

serão incluídas no âmbito da legislação. O procedimento está descrito na decisão do Conselho de 14 

de Novembro de 2003, relativa à adesão da Comunidade Europeia à Comissão do Codex 

Alimentarius (Jornal Oficial da União Europeia nº L 309 de 26/11/2003). A Direcção Geral de Saúde e 

Defesa do Consumidor actua como um ponto de contacto e coordena esse trabalho. 
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4. Garantir a competitividade da indústria europeia e melhorar as perspectivas 

de exportação; 

5. Fazer da indústria, dos produtores e dos fornecedores os principais 

responsáveis da segurança dos produtos alimentares; 

6. Velar pela coerência, racionalidade e clareza da legislação. 

Com este livro ficam, deste modo, lançadas as bases segundo as quais a UE 

fica responsabilizada em iniciar os primeiros passos para promover os mecanismos 

da segurança alimentar, no próprio espaço comum europeu e fora dele. 
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2.4. O LIVRO BRANCO SOBRE A SEGURANÇA DOS 
ALIMENTOS 

Com o Livro Verde deu-se início a um debate público alargado o qual conduziu 

à publicação do Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos14, em Janeiro de 

2000, tendo também na sua génese o resultado das consultas e debates promovidos 

pela Comissão sobre a melhoria da legislação alimentar a nível comunitário. 

A partir daqui considera-se que estavam lançadas as bases para que a União 

Europeia pudesse iniciar uma nova etapa na reformulação completa da legislação 

neste domínio.  

A Comissão anuncia o desenvolvimento de um quadro jurídico que abrange o 

conjunto da cadeia alimentar - "da exploração agrícola até à mesa" - de acordo com 

uma abordagem global e integrada, tentando não deixar de fora qualquer percurso 

dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais. 

Com vista à instauração de um tratamento verdadeiramente uniforme em todo 

o território comunitário, o Livro Branco sublinha, designadamente, a necessidade de 

prosseguir a harmonização dos sistemas nacionais de controlos e de os alargar às 

fronteiras externas da União, tendo em conta o recente alargamento à Europa de 

Leste15, cujo processo de adesão já se encontrava bastante avançado. 

                                                 
 
14 Apresentado pela Comissão, Bruxelas, 12 de Janeiro de 2000 

COM (1999) 719 final. 

http://euramis.net/scadplus/leg/pt 

 
15 Estados-Membros da UE e respectivo ano de adesão: 
 

1952 - Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos 
1973 - Dinamarca, Irlanda e Reino Unido 
1981 - Grécia  
1986 - Espanha e Portugal 
1995 - Áustria, Finlândia e Suécia 
2004 - Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e 

República Checa. 
2007 - Bulgária e Roménia 

Com o alargamento, recente, da Europa de Leste fazem, actualmente, parte da UE um total de 27 
países. 
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Pretende implementar, igualmente, o estabelecimento de um diálogo 

permanente com os consumidores e os profissionais do sector, com vista à 

recuperação da confiança mútua. 

Por fim, o Livro Branco sublinha a necessidade de colocar à disposição dos 

cidadãos uma informação clara e precisa sobre a qualidade, os riscos eventuais e a 

composição dos alimentos.  

As linhas programáticas do Livro Branco têm como objectivo garantir os mais 

elevados padrões de segurança dos alimentos da UE, sendo tal uma prioridade para 

a Comissão Europeia, a qual resulta da necessidade de aumentar a confiança dos 

consumidores na política de segurança dos alimentos a ser prosseguida no seio da 

UE. 

O Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos sublinha a necessidade de 

uma política assente numa base científica sólida e num legislação modernizada. A 

reformulação geral da legislação comunitária, nesta matéria, teve como objectivo 

restaurar a confiança dos consumidores, fortemente abalada na década anterior 

pelas crises alimentares de abrangência internacional, pelo que veio a englobar o 

conjunto de todas as partes interessadas: o grande público, as organizações não 

governamentais, as associações profissionais, os parceiros comerciais e as 

organizações do comércio internacional. 

Este instrumento programático apresenta um conjunto de propostas de modo a 

que a legislação, então em vigor, possa ser actualizada, atendendo à evolução nos 

métodos de produção, no processamento dos alimentos e nos controlos a que 

devem ser submetidos para assegurar as regras de segurança desejáveis. 

Prevê a criação de uma Autoridade Alimentar Europeia para a Segurança dos 

Alimentos, independente, à qual competiria, entre outras atribuições, a formulação 

de pareceres científicos que seriam, obrigatoriamente, independentes, a gestão de 

sistemas de alerta rápido, a constituição de redes com as agências a serem criadas 

nos Estados-membros e com os organismos científicos. Tal veio a ocorrer, mais 

tarde, com a publicação do Regulamento nº 178/2002, de 28 de Janeiro, que será, 

também, objecto de análise no decurso do presente trabalho. 
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Com a criação da referida Agência/Autoridade torna-se, pois, inevitável que 

sejam tomadas novas medidas legislativas para o desenvolvimento do processo de 

implementação da política delineada pela Comissão: “da exploração agrícola até à 

mesa”. 

O novo quadro jurisdicional abrange toda a cadeia alimentar, bem como a 

produção de alimentos para animais, com a finalidade de obter um nível elevado de 

protecção da saúde dos consumidores, responsabilizando a indústria, os produtores 

e os fornecedores. Devido aos riscos associados à contaminação dos alimentos pelo 

risco, recente, das dioxinas, pretende-se que o novo quadro normativo seja 

adequado em termos de acautelar estas e outras perigosidades. 

Para depois poder ser avaliado o grau de eficácia dessas medidas será 

articulada, entre os Estados-membros e a Comissão, a gestão dos sistemas de 

controlo nacionais, que deverá ter em conta as melhores práticas existentes e 

também a experiência de inspecções desta instituição. 

Por sua vez, a Comissão considera que a informação deve ser veiculada aos 

consumidores e que a mesma deve ser clara, útil e esclarecedora da qualidade e 

dos constituintes dos alimentos, de modo a que aqueles possam tomar decisões de 

acordo com o seu interesse alimentar. Assim, apresenta, desde logo, propostas de 

rotulagem dos alimentos com informação adequada e fiável. 

Para a prossecução de toda esta política legislativa a Comissão conta com o 

apoio do Parlamento Europeu e do Conselho e com a dinâmica de incremento e 

aplicação das mesmas, por todos os Estados-membros, para que a confiança seja 

devolvida dando lugar à garantia e certeza da segurança alimentar, sempre 

reivindicada, porque necessária ao bem estar das populações. 
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2.4.1. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

Relativamente a este princípio, o ponto de partida da análise reside nos 

textos jurídicos nos quais se efectua uma alusão explícita ou implícita ao Princípio 

da Precaução.  

A nível comunitário, a única referência expressa ao princípio da precaução 

encontra-se no Tratado da UE16, no título consagrado ao Ambiente, mais 

propriamente no seu artigo 174º. No entanto, não se deve daqui deduzir que este 

princípio é aplicável, apenas, em matéria de ambiente, fazendo-se, assim, uma 

adopção não restrita na aplicação deste princípio. Embora o princípio seja 

mencionado no Tratado, nele não consta a sua definição. Na prática, o seu âmbito 

de aplicação é muito mais vasto, especificamente quando uma avaliação científica 

objectiva preliminar indica que há motivos razoáveis para suspeitar que efeitos 

potencialmente perigosos para o ambiente, a saúde das pessoas e dos animais ou 

a protecção vegetal podem ser incompatíveis com o elevado nível de protecção 

escolhido para a Comunidade, então este princípio deve ser aplicado. 

A Comissão Europeia adoptou, em 2 de Fevereiro de 2000, uma comunicação 

sobre o "recurso ao princípio da precaução"17 na qual define o conceito e esclarece 

como pretende aplicá-lo. 

Este texto completa o Livro Branco Sobre a Segurança dos Alimentos 

(Janeiro de 2000) e, bem assim, o acordo celebrado em Fevereiro de 2000, em 

Montreal que, no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica da Organização 

                                                 
 
16 O Princípio da Precaução não existia na redacção original do Tratado de Roma. Significa que um 

facto potencialmente gerador de degradação do meio ambiente deve ser evitado se a ciência e a 

tecnologia actual não puderem esclarecer de forma razoável quais os efeitos concretos desse facto. 

 
17 Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução /* COM/2000/0001 final */  

Bruxelas, 2.2.2000 

COM (2000) 1 final. 
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das Nações Unidas (ONU), estabeleceu o Protocolo de Cartagena relativo à 

Biosegurança18. 

Neste documento, a Comissão precisa os casos em que esse princípio se 

aplica: 

• Quando os dados científicos sejam insuficientes, pouco conclusivos ou 

incertos. 

• Quando um exame científico preliminar revele que se pode, razoavelmente, 

recear efeitos potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde 

das pessoas e dos animais bem como para a sanidade vegetal.  

Nestes dois casos, os riscos são incompatíveis com o nível de protecção 

elevado pretendido pela União Europeia. 

Esta comunicação enuncia igualmente as três regras a observar para que o 

princípio da precaução seja respeitado: 

• Um exame científico completo levado a efeito por uma autoridade 

independente a fim de determinar o grau de incerteza científica; 

                                                 
 
18 O Protocolo de Cartagena sobre Biosegurança é um tratado ambiental estabelecido no quadro do 

artigo 19º, parágrafo 3 da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), foi adoptado em Montreal, 

Canadá, a 29 de Janeiro de 2000, durante a Presidência Portuguesa da União Europeia e, 

posteriormente, assinado na VI Conferência das Partes à Convenção sobre Diversidade Biológica, 

que teve lugar em Nairobi, a 24 de Maio desse ano. O acordo vigora internacionalmente desde 11 de 

Setembro de 2003, com a finalidade de proteger a diversidade biológica, considerando também a 

saúde humana, frente aos riscos dos organismos geneticamente modificados (OGM) conhecidos 

simplesmente como transgénicos. 

Foi ratificado por Portugal através da publicação do Decreto n.º 7/2004, de 17 de Abril, (publicado no 

Diário da República 1ª Série A, nº 91, de 17 de Abril) que aprovou o Protocolo de Cartagena sobre 

Segurança Biológica à Convenção sobre a Diversidade Biológica e depositou o seu instrumento de 

adesão nas Nações Unidas, em 30 de Setembro de 2004, tendo entrado em vigor a 29 de Dezembro 

de 2004. 
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• Uma avaliação dos riscos e das consequências da ausência de uma 

intervenção comunitária. 

• A participação de todas as partes interessadas, em condições da maior 

transparência, no estudo das acções susceptíveis de serem empreendidas. 

Por último, a Comissão recorda que as medidas resultantes do recurso ao 

princípio da precaução podem assumir a forma de uma decisão de agir ou de não 

agir.  

Ao abrigo do Princípio da Precaução, os Estados-membros e a Comissão 

podem adoptar medidas provisórias e proporcionais de gestão dos riscos, se uma 

avaliação revelar a probabilidade de efeitos nocivos sobre a saúde e a persistência 

de incertezas a nível científico. 

Este princípio encontra-se expressamente consagrado no artigo 7º do 

Regulamento (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, inserido na Secção epigrafada 

“Princípios Gerais da Legislação Alimentar”, secundado também pelos Princípios da 

Transparência, por um lado, ao expressar que durante a preparação, a avaliação e 

revisão da legislação alimentar se procederá a uma consulta pública aberta e 

transparente (artigo 9º) e por outro, ao consagrar igualmente como princípio básico a 

informação aos cidadãos “sempre que existam motivos razoáveis para suspeitar de 

que um género alimentício ou um alimento para animais pode apresentar um risco 

para a saúde humana ou animal”. 

Nestas situações e ao abrigo do ora consignado no artigo 10º do presente 

Regulamento sobre as autoridades públicas responsáveis, em cada Estado-membro, 

recai o ónus de informar o público em geral e identificar, tanto quanto possível, sobre 

o tipo, o risco e que medidas serão ou foram tomadas com o intuito de prevenir, 

reduzir ou eliminar o risco provocado por um género alimentício ou por um alimento 

para animais que não ofereça as garantias de salubridade para o seu consumo. 

O Livro Branco prevê a criação de uma Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos o que veio a ocorrer, dois anos mais tarde, com a 

publicação do citado Regulamento nº 178/2002, que será, também, objecto de 

análise no decurso do presente trabalho. 
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Para Mariano e Cardo (2007), este princípio é aplicado, quando uma 

avaliação científica baseada na análise do risco de um fenómeno, de um produto ou 

processo, indica que há motivos razoáveis para suspeitar que efeitos potencialmente 

perigosos para a saúde dos animais ou das pessoas possam resultar num risco 

incompatível com o elevado nível de protecção escolhido para a UE. Esta avaliação 

deve ser tão completa quanto possível e, quando praticável, deve identificar o grau 

de incerteza científica em cada fase. A entidade decisora, com base na avaliação do 

risco e tendo em conta o grau de incerteza dessa avaliação, deve, atenta ao nível de 

risco aceitável determinado para a sociedade pelos responsáveis políticos, aplicar 

este princípio. 

Para além da avaliação científica caracterizada no nº 1 do artigo 7º, por seu 

lado o nº 2 vem definir os princípios gerais de aplicação dessas medidas, explicando 

que devem obedecer aos requisitos da: 

⇒ proporcionalidade,  

⇒ não discriminação,  

⇒ coerência,  

⇒ análise das vantagens e encargos da actuação, e  

⇒ revisão face a novos dados científicos para que seja possível minorar 

ou mesmo evitar a ocorrência de novos riscos. 

Da aplicação destes requisitos resulta que as medidas tomadas ou a tomar 

sejam uniformes e harmonizadas para todos os Estados-membros. 

 

 

 

 

----◊◊◊---- 
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3. AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

 



Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

 
36

 

3. AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

 

Importa aqui analisar quais são, actualmente, as principais entidades a quem 

compete, a nível comunitário e a nível nacional, fiscalizar a execução das medidas 

legislativas em vigor nesta matéria. 

 

 

 

3.1. A AUTORIDADE EUROPEIA PARA A SEGURANÇA DOS 
ALIMENTOS 

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)19, que 

começou a funcionar no ano de 2002, teve a sua sede provisória em Bruxelas, na 

Bélgica, e tem a sua sede definitiva em Parma, na Itália, foi oficialmente criada pelo 

Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 

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), criou igualmente 

o Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, que veio substituir os  

                                                 
 
19 AESA – Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (PT)  

AESA -Autorité Européenne de Sécurité dês Aliments (FR) 

EFSA – European Food Safety Authority (EN) 

Autoridade como aparece referenciada nos textos legais. 
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Comités Científicos Permanentes existentes20.  

Através deste Regulamento o Sistema de Alerta Rápido para a alimentação 

humana e animal veio a ser reforçado. A Comissão ficou a dispor de poderes 

especiais que lhe permitem a adopção de medidas de emergência quando os 

Estados-Membros não disponham de condições para circunscrever, por si próprios, 

um risco grave para a saúde humana, animal ou para o ambiente. 

A sua principal missão consiste em fornecer pareceres científicos 

independentes sobre todas as questões relacionadas com a segurança dos 

alimentos. A Autoridade avalia os riscos que se colocam à cadeia alimentar e 

procede a avaliações científicas sobre qualquer questão susceptível de afectar a 

segurança dos alimentos na Europa. 

As actividades da Autoridade abrangem todo o processo de produção «desde 

o campo até à mesa» — ou seja, desde a produção primária (incluindo a segurança 

dos alimentos para animais) até ao fornecimento dos alimentos ao consumidor. A 

EFSA colige informações provenientes de todo o mundo e acompanha atentamente 

a evolução da ciência. As suas conclusões são divulgadas tanto junto dos 

especialistas e responsáveis políticos como do público em geral, conclusões essas 

                                                 
 
20 Nos termos do nº 1 do artigo 62ª passam a ser substituídas pela referência à EFSA as referências 

ao: 

Comité Científico da Alimentação Humana 

Comité Científico da Alimentação Animal 

Comité Científico Veterinário 

Comité Científico dos Pesticidas 

Comité Científico das Plantas 

Comité Científico Director 

Nos termos dos nº 2 e 3 do artigo 62ª passam a ser substituídas pela referência ao Comité 

Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal as referências ao: 

Comité Permanente dos Géneros Alimentícios 

Comité Permanente dos Alimentos para Animais  

Comité Veterinário Permanente 

Comité Fitossanitário Permanente. 
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que se têm de pautar pela independência, transparência, confidencialidade e pela 

comunicação das suas decisões de gestão de riscos21, o que constitui um outro 

aspecto fundamental da misssão da EFSA. 

O Regulamento (CE) n.º 178/2002 estabelece cinco princípios gerais que 

passam a prevalecer sobre todas as disposições dos restantes textos neste domínio: 

1 - Reafirma-se o carácter integrado da cadeia alimentar. 

Para garantir a eficácia global, é fundamental assegurar um nível elevado de 

segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, do produtor 

primário até ao consumidor. 

2 - A análise dos riscos é um fundamento essencial da política de segurança 

dos alimentos. 

São necessárias três intervenções distintas: a avaliação dos riscos através de 

pareceres científicos, a gestão dos riscos através da intervenção das autoridades 

públicas e a comunicação desses riscos ao grande público. Caso os dados 

científicos disponíveis não permitam uma avaliação completa dos riscos, deverá ser 

aplicado o princípio da precaução, reconhecido pela primeira vez na legislação 

alimentar, com vista a assegurar um nível elevado de protecção. 

3 - A responsabilidade de todos os operadores do sector alimentar passa a 

ser explicitamente reconhecida. 

Cada um dos intervenientes do sector é responsável pela segurança dos 

produtos que importa, produz, transforma, coloca no mercado ou distribui. Em caso 

de aparecimento de um risco, adopta, sem demora, as disposições restritivas 

necessárias e comunica-as às autoridades. 

4 - É estabelecida a rastreabilidade dos produtos em todas as etapas da 

cadeia alimentar. 

 

                                                 
 
21 Consultar os artigos 37º a 42º do Regulamento nº 178/2002, de 28 de Janeiro de 2002, Capítulo III, 

Secção IV sob a epígrafe: “Independência, Transparência, Confidencialidade e Comunicação”. 
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Através de sistemas adequados de recolha de informações, os operadores 

devem poder identificar todas as empresas que lhes forneceram um determinado 

género alimentício ou a quem forneceram os respectivos produtos. 

5 - Os cidadãos têm direito a informações claras e precisas por parte das 

autoridades públicas. 

São consultados de uma forma aberta e transparente ao longo de todo o 

processo de decisão política. Estes esforços de informação e de transparência 

correspondem aos princípios da política comunitária em defesa dos consumidores 

que reconhece igualmente o direito à informação, à educação e à representação dos 

cidadãos. 

Este Regulamento (CE) n°178/2002 ao criar a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos, dotando-a de personalidade jurídica distinta para realizar 

com êxito a sua missão, vem incumbi-la de levar a cabo seis tarefas essenciais: 

1 - Formular pareceres científicos independentes sobre questões de 

segurança dos alimentos e questões com ela relacionadas, como a 

saúde e o bem-estar animal, a fitossanidade, os organismos 

geneticamente modificados (OGM) ou a nutrição. 

2 - Formular pareceres sobre questões técnicas alimentares, com vista a 

orientar as políticas e a legislação relativas à cadeia alimentar. 

3 - Recolher e analisar as informações sobre quaisquer riscos eventuais, bem 

como sobre os dados relativos à exposição por via alimentar, com vista a 

controlar a segurança em toda a cadeia alimentar. 

4 - Identificar e notificar os riscos emergentes o mais cedo possível. 

5 - Apoiar a Comissão em caso de situação urgente, formulando pareceres 

científicos em unidades de crise criadas ad hoc., sempre que as 

situações o exijam. 

6 - Estabelecer um diálogo permanente com o público em geral e informar 

sobre os riscos potenciais ou emergentes. 

O Regulamento nº 178/2002 vem consagrar o requisito essencial de que não 

serão colocados no mercado quaisquer géneros alimentícios, nem serão dados a 
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animais produtores de géneros alimentícios, quaisquer alimentos para animas que 

não sejam seguros, constituindo tal afirmação um princípio basilar da segurança 

alimentar, harmonizando os requisitos da segurança dos géneros alimentícios (artigo 

14º) e dos alimentos para animais (artigo 15º). 

Assume, assim, particular significado o conceito de um género alimentício não 

ser considerado seguro para consumo humano, se for (nº 2 do artigo 14º): 

- prejudicial para a saúde pública - considerados os seus efeitos a curto, 

médio ou longo prazo, tóxicos cumulativos e aplicáveis a diferentes categorias de 

consumidores; 

- considerado impróprio para consumo humano – como resultado de 

contaminação, deterioração, putrefacção ou decomposição, considerado o uso a que 

se destina. 

Não é, igualmente considerado seguro os alimentos para animais (nº 2 do 

artigo 15º) se for entendido que: 

“- têm um efeito nocivo na saúde humana ou animal 

- fazem com que não sejam seguros para consumo humano os géneros 

alimentícios provenientes de animais produtores de géneros alimentícios.” 

Em contrapartida, nos termos do disposto no nº 7 do mesmo Artigo 14º e no 

nº 4 do artigo 15º, o próprio Regulamento vem, pela positiva, reconhecer as 

condições em que se devem encontrar os géneros alimentícios e os alimentos para 

animais para ser aceites como seguros, ou seja, “os que estejam em conformidade 

com as disposições comunitárias específicas que regem a sua segurança, no que 

diz respeito aos aspectos cobertos por essas disposições”. 

A partir da criação e constituição da EFSA como autoridade comunitária no 

âmbito da segurança alimentar foram sendo criadas em diversos países europeus as 

autoridades congéneres nacionais22 as quais interagem entre si e com a própria 

EFSA com o objectivo de impedir, reduzir ou eliminar os riscos suscitados. Por 

                                                 
 
22 Consultar o Apêndice III do presente trabalho com a Lista das Autoridades Europeias sobre a 

Segurança Alimentar, dos diversos Estados-membros e da Suíça. 
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consequência, estas agências especializadas irão também contribuir para assegurar 

e garantir a melhoria do bem estar e da saúde dos cidadãos europeus, projectando 

os seus efeitos na ordem internacional porquanto o grau de exigência nas 

importações de bens de países terceiros conduz a que aqueles sejam mais 

competitivos, sendo por isso necessário que sejam seguros, sãos e de elevada 

qualidade.  
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3.2. A AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
ECONÓMICA 

 

Através do Decreto-Lei nº 237/2005, de 30 de Dezembro, foi criada, a nível 

nacional, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), resultante da 

extinção de vários organismos que, então, operavam na área da segurança 

alimentar, tais como a Direcção-Geral do Controlo e Fiscalização da Qualidade 

Alimentar (DGCFQA), a Agência Portuguesa de Segurança Alimentar (APSA), a 

Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE). 

O referido Decreto-Lei veio a fundir as competências afectas àquelas 

entidades com as que estavam afectas às Direcções Regionais de Agricultura, da 

Direcção-Geral de Veterinária, do Instituto da Vinha e do Vinho, da Direcção-Geral 

de Protecção de Culturas e da Direcção-Geral das Pescas. 

Na sequência da criação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

as acções de fiscalização alimentar e económica adquiriram maior notoriedade e 

visibilidade mediática, suscitando o debate nacional sobre os poderes desta 

instituição e o seu modo de actuação. 

Posteriormente este diploma veio a ser revogado pelo Decreto-Lei nº 

274/2007, de 30 de Julho, que estabelece a Lei Orgânica da ASAE e que de acordo 

com o previsto no seu Preâmbulo (…) congrega num único organismo a quase 

totalidade dos serviços relacionados com a fiscalização e com a avaliação e 

comunicação dos riscos na cadeia alimentar, com significativos ganhos de eficiência 

e maior eficácia, procedendo a uma avaliação científica independente dos riscos na 

cadeia alimentar e fiscalizando as actividades económicas a partir da produção e em 

estabelecimentos industriais ou comerciais”. 

O Decreto-Lei nº 276/2007, de 31 de Julho, veio estabelecer o regime jurídico 

da actividade de inspecção, auditoria e fiscalização dos serviços da administração 

directa e indirecta do Estado, onde inclui, nos termos do disposto na alínea h) do nº 
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1 do artigo 3º, no seu âmbito, a ASAE, como entidade a desempenhar as referidas 

funções. 

A ASAE é, assim, um serviço central da Administração Directa do Estado, 

dotado de autonomia administrativa, na dependência hierárquica do Secretário de 

Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e, concomitantemente, do 

Ministro que tutela a área da Economia. A Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica é: 

- A autoridade administrativa nacional especializada no âmbito da segurança 

alimentar e da fiscalização económica; 

- A autoridade nacional de coordenação do controlo oficial dos géneros 

alimentícios e o organismo nacional de ligação com outros Estados-membros; 

- A entidade 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 detém poderes de autoridade e é um órgão de polícia criminal e no 

exercício da sua actividade rege-se pelos seguintes princípios: 

• Princípio da independência científica; 

• Princípio da precaução;  

• Princípio da credibilidade e transparência; 

• Princípio da confidencialidade. 

Com a criação deste organismo pretende-se que ela seja uma entidade de 

referência, na defesa dos consumidores, da saúde pública e da livre concorrência, 

prestando um serviço público de excelência. 

Na aposta da prossecução destes objectivos a ASAE rege-se pelos seguintes 

valores:  

Liderança - liderar os processos de inspecção, fiscalização e investigação da 

segurança alimentar e das actividades económicas. 
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Credibilidade -  procurar a excelência, trabalhando com entidades de 

referência a nível nacional e internacional no campo da inspecção, fiscalização, 

investigação e inovação. 

Compromisso - considerar o consumidor e o operador económico no centro 

de toda a estratégia. 

Independência - reger-se pelos princípios da independência científica, da 

precaução, da credibilidade, da transparência e da confidencialidade. 

Imparcialidade - pautar a acção pelo rigor e imparcialidade no quadro das 

suas competências e no respeito pela lei, recusando qualquer pressão externa à 

instituição. 

A actividade da ASAE reveste-se da maior importância na fiscalização e 

controlo de comportamentos desviantes das empresas prestando, com a sua 

actuação, um rigor que, a nível da segurança alimentar, os consumidores reclamam, 

sendo a autoridade nacional com maiores responsabilidades nesta matéria. 

Não isenta de diversas e acesas críticas, positivas umas e as mais das vezes 

negativas, sendo certo que se para o sector empresarial a sua intervenção é 

entendida como excessivamente rigorosa, para o consumidor, em contrapartida, é 

vista como um órgão policial necessário, disciplinando, corrigindo e reprimindo 

actuações não conformes à legislação nacional e comunitária. 

 

 

----◊◊◊---- 
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4. A ANÁLISE DO RISCO 
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4. A ANÁLISE DO RISCO 

Como metodologia de base científica a análise dos riscos alimentares, teve os 

seus primórdios nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. O grande 

desenvolvimento desta metodologia ocorreu nos últimos 25 anos no âmbito do 

Codex Alimentarius, organismo conjunto da FAO23 (Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura) e da OMS (Organização Mundial de Saúde), 

vindo a ser adoptada oficialmente pela União Europeia em 28 de Janeiro de 2002, 

com a publicação do Regulamento nº 178/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

O Regulamento em apreço estabeleceu que a partir de 1 de Fevereiro de 

2002 e até 1 de Janeiro de 2007, a legislação alimentar teria que ser adaptada ou 

proposta com base numa análise dos riscos, com o objectivo de alcançar um 

elevado nível de protecção da vida e da saúde humanas, exceptuando os casos em 

que tal não for adequado às circunstâncias ou à natureza da medida. 

A análise de risco foi determinante através de um processo constituído por 

três componentes ligadas entre si: 

• Avaliação do Risco; 

• Gestão de Risco; 

• Comunicação do Risco 

                                                 
 

23 FAO – Food and Agriculture Organization (Organização para a Alimentação e Agricultura) é uma 

Agência Especializada da Organização das Nações Unidas (ONU). A FAO foi fundada a 16 de 

Outubro de 1945, em Quebeque, Canadá. Desde 1951, que tem a sede em Roma, Itália. Em 2000, 

tinha 181 membros (180 países e a União Europeia), tem como objecto elevar os níveis de nutrição e 

de desenvolvimento rural. 
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Este sistema foi criado tendo por base a “Introdução à Análise de Risco” da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e os princípios ínsitos na “Application of risk 

analysis to food standards issues-joint FAO/WHO expert consultation”24. 

 

4.1. AVALIAÇÃO DE RISCO 

A avaliação de risco consiste numa avaliação científica dos potenciais efeitos 

conhecidos como prejudiciais para a saúde humana, após a sua exposição a perigos 

de origem alimentar. Essa avaliação deve ser realizada de forma independente, 

objectiva e transparente, em que o processamento se subdivide nas seguintes 

etapas: 

- Identificação do perigo; 

- Caracterização do perigo; 

- Avaliação da exposição; 

- Caracterização do risco. 

 

Passamos a analisar, resumidamente, o que caracteriza cada uma destas 

fases: 

 

Identificação do perigo 

A identificação do perigo é definida como a identificação de potenciais efeitos 

já conhecidos como adversos para a saúde do Homem, associados a um agente 

particular ou específico. 

 

 

                                                 
 
24 Geneva, Switzerland, 13 - 17 March 1995. 
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Caracterização do perigo 

Nesta fase é feita uma avaliação qualitativa e/ou quantitativa da natureza dos 

efeitos adversos associados a agentes biológicos, químicos e físicos que possam 

estar presentes, indevidamente, nos alimentos. Na caracterização de perigos de 

natureza química, deve ser feita uma avaliação dose25-resposta, para que os 

resultados obtidos nesta fase de avaliação do risco possam ser comparadas, 

posteriormente, com o potencial de exposição face à caracterização do risco 

evidenciado. 

Quanto à caracterização de perigos de natureza biológica e física apenas 

haverá lugar a uma avaliação dose-resposta26, no caso de se poder obter esses 

dados. 

 

Avaliação da exposição 

Esta avaliação do risco é feita de uma forma quantitativa ou qualitativa do 

grau provável de ocorrência de ingestão e/ou de exposição do Homem à fonte 

geradora de risco.  

                                                 
 
25 Definição de: Dose - “Quantidade de um elemento patogénico que penetra ou que interage com 

um organismo”. In ILSI [International Life Science Institute]. 2000. Revised framework for microbial 

risk assessment. 

ILSI, Washington. 

 
26 Definição de Avaliação da relação Dose-Resposta – “Determinação da relação entre o grau de 

exposição (dose) a um agente químico, biológico ou físico e a severidade e/ou a frequência dos 

efeitos adversos que resultam para a saúde (resposta)”, (Codex Alimentarius Commission. 2001). 
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Vejamos, com apoio do quadro seguinte, como se articulam, em sede de 

avaliação de risco, as entidades envolvidas (nacionais e comunitárias): 

 

 

Figura 1. - Articulação das entidades na avaliação do risco (Dias, 2006). 

 

 

Caracterização do risco 

Neste estádio da avaliação, a caracterização do risco constitui a integração 

dos três componentes supra referenciados, (veja-se o esquema da figura acima) 

projectada numa estimativa matemática dos efeitos nefastos que podem ocorrer 

numa dada população, incluindo, se for possível determinar, os graus de incerteza 

prováveis. 
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Figura 2. - Os componentes de uma avaliação dos riscos microbiológicos27 

A partir da identificação do perigo, o mesmo é caracterizado, fazendo-se a 

avaliação da exposição o que irá conduzir à caracterização dos riscos eventuais e 

potenciais. 

 

                                                 
 
27 ”Hazard Characterization for Pathogens in Food and Water”, MRA  

Microbiogical Risk Assessement Series nº 3” ISBN 92 4 15623 7 4 (WHO). 
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4.2. Gestão do Risco 

A gestão do risco28 é um processo que consiste em ponderar diversas políticas 

alternativas, com base nos riscos avaliados e comunicados, de forma a ser possível 

aceitar, minimizar e/ou implementar opções apropriadas de prevenção e controlo 
dos riscos associados à insegurança alimentar. Assim, este processo deverá tomar 

em conta todos os elementos que podem ser incluídos neste percurso, tais como: 

- Detecção do risco; 

- Implementação das opções de gestão do risco; 

- Implementação das decisões de gestão; 

- Monitorização e revisão 

Tem-se constatado que em certas situações, a avaliação dos riscos não pode, 

de per si, fornecer todas as informações em que se pode basear uma decisão em 

matéria de gestão dos riscos, nesses casos particulares deverá atender-se a outros 

factores concomitantes da avaliação, nomeadamente factores sociais, económicos, 

tradicionais, éticos e ambientais, bem como a viabilidade dos controlos que deverão 

ser efectuados, perante os resultados da avaliação do risco29. 

                                                 
 
28 A Gestão do Risco encontra-se prevista na legislação comunitária no nº 3 do artigo 6º do 

Regulamento nº 178/2002, sob a epígrafe “Análise dos Riscos”. 

 
29 A consulta conjunta FAO/OMS de peritos na aplicação da análise de risco para questões de 

padrões de alimentos, realizada em 1995, foi a primeira das actividades de apoio ao CCA (Comité do 

Codex Alimentarius), quando foram delineadas a terminologia básica e os princípios da avaliação de 

riscos. Em 1997 a consulta FAO/OMS sobre gestão de risco e segurança de alimentos identificou as 

linhas mestras da gestão de riscos e seus elementos. 

http//:www.fortdodge.com.br 
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Em Portugal é a Direcção-Geral de Veterinária (DGV)30, a entidade nacional 

que tem por missão, nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto-Regulamentar 

nº 11/2007, de 27 de Fevereiro, a execução e avaliação das políticas sanitárias 

veterinárias, de protecção animal e de saúde pública e animal, no âmbito das suas 

atribuições, tendo sido atribuído à DGV as funções de autoridade sanitária 

veterinária nacional. 

A fundamentação assenta no Preâmbulo deste diploma legal ao reconhecer o 

importante papel da autoridade sanitária veterinária nacional como um elemento 

fundamental do sistema de gestão de riscos sanitários, por integrar o controlo dos 

diversos problemas sanitários que surgem ao longo de toda a cadeia alimentar e 

pelo reconhecimento “da experiência adquirida com a gestão de algumas crises 

sanitárias recentes, cuja operacionalidade e eficácia exige modelos de organização 

capazes de dar respostas qualificadas em tempo útil aos múltiplos desafios que 

decorrem das emergências sanitárias”. 

                                                 
 
30 A Direcção-Geral de Veterinária é um organismo do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Regional e das Pescas (MADRP). 
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4.3. Comunicação do Risco 

A comunicação do risco é feita através de um processo de troca de 

informações e de pareceres relativos a perigos e riscos, a factores relacionados com 

riscos e com a percepção do risco, processo que deve ser levado a cabo entre 

avaliadores e gestores do risco, consumidores, empresas do sector alimentar e do 

sector dos alimentos para animais, contando também com a mais-valia da 

comunidade universitária e, ainda, outras partes interessadas sobre a natureza do 

risco. 

 

 
Figura 3. - Articulação EFSA/ASAE/DACR na avaliação e na comunicação do risco (Dias, 

2006). 

Na comunicação do risco deve também ser tido em conta a explicação dos 

resultados da avaliação dos riscos e da base das decisões de gestão desses 

mesmos riscos. 
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A obrigatoriedade da comunicação do risco, a bem da salvaguarda e da 

protecção da saúde alimentar, constitui uma responsabilidade fundamental das 

autoridades públicas em todos os Estados-membros, no âmbito da gestão dos riscos 

para a saúde pública. 

 
 

Responsabilidades em matéria de géneros alimentícios 
dos operadores económicos das empresas do sector alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. – Circuito da informação e respectivas responsabilidades (Dias, 2007). 

Uma das exigências que é fundamental é que as decisões tomadas nesta 

matéria, devem ser transparentes e públicas, com a finalidade de que o 

conhecimento das mesmas deve chegar ao conhecimento da população em geral, 

de um modo claro, acessível e compreensível. 

Esta decisão depende do nível de risco considerado como “aceitável”. 

Segundo Dias (2007) este princípio básico é complementado por um Sistema 

Oficial de Controlo adequado e efectivo da responsabilidade das autoridades 

nacionais. O ciclo fecha-se com o recurso ao Sistema de Alerta Rápido de Géneros 

Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF – Rapid Alert System for Food and  
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Feed) e o papel de auditoria a todo este conjunto pela DG SANCO (Food and 

Veterinary Office – FVO). 

Ainda de acordo com o referido autor se um operador do sector alimentar 

concluir que um produto (género alimentício, alimento para animais e respectivos 

ingredientes ou matérias-primas) da sua responsabilidade não cumpre com os 

requisitos de segurança, em que um risco acrescido para a saúde humana foi 

identificado, terá de providenciar, o mais rapidamente possível, se o mesmo tiver 

deixado de estar sob o seu controlo, para, no limite, proceder imediatamente à 

respectiva retirada do mercado e informar as autoridades competentes para esse 

efeito. 

Havendo a possibilidade do mesmo ter chegado aos consumidores, o 

operador terá de os informar de forma eficaz e objectiva dos motivos que 

conduziram aos procedimentos de recolha, bem como providenciar para que sejam 

ressarcidos pela aquisição dos produtos que não estejam em conformidade. 

No âmbito do Regulamento nº 178/2002, o nº 3 do artigo 6º refere que “a 

gestão de riscos terá em conta os resultados da avaliação dos riscos …e o princípio 

da precaução …” e, logo de seguida, o artigo 7º tem como epígrafe “Princípio da 

precaução” consagrando expressamente este princípio na área da segurança 

alimentar, o que se mostra particularmente importante, dando relevância jurídica a  
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este princípio e consistência na avaliação dos risco, quando haja incertezas 

científicas.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. - A análise de risco: articulação operada entre a avaliação, a gestão e respectiva 

comunicação (ASAE, 2008) 
 

A comunicação dos riscos, como a figura acima demonstra deve ser feita 

sempre através de uma troca interactiva de informações e de opiniões, pretendo-se 

desse modo dar a conhecer, o mais rápido possível e ao maior número de 

interessados um risco eminente ou um risco efectivo, capacitando as autoridades 

competentes para tomarem as necessárias medidas. 
                                                 
 
31 Artigo 7º. - Princípio da Precaução 

1. 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. 

 
2. As medidas adoptadas com base no nº 1 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 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. 
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4.3.1. O PAPEL DA DIRECÇÃO DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS 

RISCOS DA CADEIA ALIMENTAR (DACR)  

Neste capítulo em que se tem vindo a analisar a avaliação do risco cabe, em 

termos nacionais, um papel importante à DACR (CAP, 2006), pelo que importa aqui 

referir as suas competências, no âmbito da avaliação dos riscos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No âmbito da Avaliação dos Riscos, a DACR procede à avaliação dos 
riscos biológicos, químicos, físicos e nutricionais e dos riscos inerentes à 
saúde e bem-estar animal e à alimentação animal, competindo-lhe, 
designadamente: 

 
a) Proceder a estudos e elaborar pareceres técnicos e científicos; 
 
b) Proceder à recolha de dados relativos ao consumo de géneros 
alimentícios e à incidência e prevalência dos riscos da cadeia alimentar; 
 
c) Analisar os dados dos diferentes organismos com atribuições nas várias 
componentes da fileira alimentar que permitam a caracterização dos riscos 
com impacto directo ou indirecto na segurança alimentar; 
 
d) Analisar, de forma sistemática, informações e dados que permitam 
propor programas de vigilância dos riscos; 
 
e) Propor as entidades que devem integrar a rede de intercâmbio de 
informação e assegurar o seu funcionamento; 
 
f) Proceder ao tratamento das mensagens que circulem no sistema de 
alerta rápido (RASFF) e de outros sistemas de alerta ou de troca de 
informação; 
 
g) Programar e desenvolver acções de natureza preventiva e informativa; 
 
h) Adoptar procedimentos para a criação e manutenção de bases de dados 
e de registos nacionais de alimentos; 
 
i) Secretariar o conselho científico; 
 
j) Promover e organizar a realização de cursos, seminários, jornadas 
técnicas e outras acções de formação contínua especializada; 
 
l) Estabelecer ligações a bases de dados científicos e técnicos e cooperar 
cientificamente com outros organismos com actividade no domínio das suas 
competências. 
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E o papel da DACR (CAP, 2006) no âmbito da comunicação dos riscos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A DACR no âmbito da Comunicação dos Riscos, procede à definição da 
estratégia da comunicação dos riscos em matéria de segurança alimentar, 
tendo em consideração os conteúdos, os meios e os grupos alvo da 
comunicação, competindo-lhe, designadamente: 

 
a) Planear e implementar os programas de comunicação dos riscos; 
 
b) Comunicar os pareceres, as recomendações e os avisos; 
 
c) Elaborar comunicados ou outros suportes de comunicação; 
 
d) Proporcionar informação acessível e compreensível dos pareceres 
científicos; 
 
e) Tornar público, em tempo útil, informações credíveis e objectivas; 
 
f) Acompanhar a preparação e difusão pública dos documentos 
 
g) Desenvolver e colaborar em estudos de opinião 
 
h) Proceder à divulgação da actividade da ASAE no âmbito das 
competências de avaliação e comunicação dos riscos; 
 
i) Elaborar o plano específico de actuação em situações de crise. 
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4.3.2. O PAPEL DAS AUTORIDADES ADUANEIRAS À LUZ DO CÓDIGO 
ADUANEIRO COMUNITÁRIO (CAC) 

Interessa nesta matéria sublinhar o papel que as Alfândegas desempenham, 

para além da função tradicional de controlar e gerir a fronteira externa e cobrar 

impostos, actualmente são responsáveis também pela protecção da Sociedade, 

nomeadamente a segurança e a saúde pública. Têm, pois, responsabilidades 

acrescidas, tanto mais que com a abolição das fronteiras de cada Estado-membro e 

com a instituição da liberdade de circulação de mercadorias, torna-se imperioso que 

as autoridades aduaneiras de cada país comunitário estejam capacitadas para 

exercerem, em conjunto com outras entidades fiscalizadoras, o efectivo controlo de 

bens que não ponham em risco a referida saúde pública. 

Assim, foi estabelecido o Código Aduaneiro Comunitário (CAC) através do 

Regulamento (CEE) nº 2913/92, do Conselho, de 12 de Outubro, o qual entrou em 

vigor em 1992, passando a regulamentação aduaneira a ser ditada pela União 

Europeia, sendo de aplicação uniforme em todo o espaço comunitário. 

Tendo em conta a livre circulação de mercadorias, entre as quais se 

encontram os alimentos para animais e os géneros alimentícios, foi necessário 

adoptar métodos de triagem e de fiscalização para o controlo da fronteira externa, 

para o efeito os Estados-Membros são obrigados a utilizar as técnicas de análise de 

risco, tendo sido criado um mecanismo que estabelece critérios comunitários 

uniformes para a selecção dos riscos com vista à realização de controlos. Esse 

mecanismo apoia-se em sistemas informatizados e na legislação em vigor, vejamos, 

nomeadamente, a definição de risco que consta no nº. 25. do artigo 4º do citado 

CAC, devendo, para efeitos aduaneiros, entender-se por  

“Risco: a probabilidade de ocorrência de um incidente, em relação à entrada, 

saída, trânsito, transferência ou utilização final de mercadorias que circulem 

entre o território aduaneiro da Comunidade e países terceiros, bem como à 

presença de mercadorias que não disponham de estatuto comunitário, que  

— impeça a correcta aplicação de medidas comunitárias ou nacionais, ou 
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— comprometa os interesses financeiros da Comunidade e dos seus Estados-

membros, ou 

— constitua uma ameaça para a protecção e segurança da Comunidade, a 

saúde pública, o ambiente ou os consumidores”. 

Por sua vez o nº 26. do mesmo artigo 4º do referido Código , vem definir o 

que deve ser entendido no âmbito da: 

“Gestão de risco: a identificação do risco e a aplicação sistemáticas de todas 

as medidas necessárias para limitar a exposição ao risco. 

Tal inclui actividades como a recolha de dados e de informações, a análise e 

avaliação do risco, a recomendação e a realização de acções e o controlo e 

revisão regulares do processo e dos seus resultados, com base em fontes e 

estratégias internacionais, comunitárias e nacionais”. 

A actividade aduaneira enquanto autoridade com poderes de fiscalização 

assume uma tão grande importância nos controlos das mercadorias que circulam 

entre a Comunidade e países terceiros, que os controlos de um tal volume de 

transacções apenas poderia ser levado a efeito de um modo eficaz através da 

análise de risco, tanto assim é que o CAC consagra as suas regras no artigo 13º, 

que passamos a citar atendendo à sua relevância, no nosso contexto:  

“1. As autoridades aduaneiras podem, de acordo com as condições previstas 

nas disposições em vigor, realizar todos os controlos que considerem 

necessários para garantir a correcta aplicação da legislação aduaneira e 

outra legislação que regule a introdução, saída, trânsito, transferência e 

utilização final de mercadorias que circulem entre o território aduaneiro da 

Comunidade e países terceiros, bem como a presença de mercadorias que 

não tenham estatuto comunitário. Para efeitos da correcta aplicação da 

legislação comunitária, podem ser realizados controlos aduaneiros num país 

terceiro, quando tal estiver previsto num acordo internacional. 

2. Os controlos aduaneiros que não sejam controlos por amostragem devem 

basear-se na análise de risco utilizando técnicas automatizadas de 

processamento de dados, com o objectivo de identificar e quantificar os 
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riscos e criar as medidas necessárias para a sua avaliação com base em 

critérios definidos a nível nacional, comunitário e, sempre que possível, 

internacional. 

O procedimento de comité será aplicado para determinar um quadro comum 

de gestão de risco e estabelecer critérios comuns e áreas de controlo 

prioritárias. 

Os Estados-Membros, em cooperação com a Comissão, devem instituir um 

sistema electrónico para a implementação da gestão de risco. 

3. Sempre que forem efectuados controlos por autoridades que não sejam as 

autoridades aduaneiras e, esses controlos devem ser efectuados em 

estreita coordenação com as autoridades aduaneiras, sempre que possível, 

ao mesmo tempo e no mesmo local. 

4. No âmbito dos controlos previstos no presente artigo, as autoridades 

aduaneiras e outras autoridades competentes, tais como os veterinários e 

as autoridades policiais, podem comunicar os dados recebidos, no contexto 

da introdução, saída, trânsito, transferência e utilização final de mercadorias 

que circulem entre o território aduaneiro da Comunidade e países terceiros 

e da presença de mercadorias que não tenham estatuto comunitário, entre 

si, às autoridades aduaneiras dos Estados-Membros, e à Comissão, sempre 

que tal seja necessário para minimizar os riscos. 

(...)”. 

A articulação das Alfândegas de todos os Estados-membros, entre si e os 

restantes países terceiros, bem como das outras autoridades competentes, permite 

assegurar a pretendida eficácia nos controlos das mercadorias, no espaço 

comunitário. 

----◊◊◊---- 
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5. SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR 
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5. SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

 

5.1. SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO 

O Sistema de Alerta Rápido (SAR) já existia ao abrigo da Directiva 

92/59/CEE, do Conselho, de 29 de Junho de 1992, relativa à segurança geral dos 

produtos, no entanto, o sistema legal então gizado não se aplicava aos alimentos 

para animais, mas tão-só aos géneros alimentícios e produtos industrias. 

A falência do sistema então instituído veio a dar-se com as conhecidas crises 

alimentares, tornando imperioso criar um sistema de alerta rápido mais eficaz e 

adaptado às necessidades da altura. 

É assim instituído um novo sistema, com o já referido Regulamento nº 

178/2002, o qual é gerido pela Comissão e inclui, na sua articulação como membros 

da rede todos os Estados–membros, a Comissão e a Autoridade, exigindo-se que os 

procedimentos passem a ser mais rápidos de modo a poderem responder pronta e 

eficazmente às crises alimentares, ou preferencialmente, agindo preventivamente, 

através da sua articulação em rede. 

Neste sentido, o artigo 35º, in fine, do Regulamento em apreço consagra que: 

“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. 

(…)”. 

Atenta a importância desta matéria como instrumentalização da prevenção ou 

da existência de um risco grave, directo ou indirecto, para a saúde humana, é 

descrita a sua disciplina jurídica nos artigos 50º a 52º. 

De realçar a importância de que todos os membros do sistema estão sempre 

contactáveis ininterruptamente durante os 7 dias da semana e nas 24 horas do dia, 
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assegurando, deste modo, uma permanente interacção entre todos os organismos 

que fazem parte desta rede de primordial relevância, sendo possível a todo e 

qualquer momento accionar o sistema. 

Tal mecanismo oferece as melhores garantias de prevenção atempada da 

proliferação de qualquer risco concreto, ou eminente, à escala comunitária e a 

terceiros países envolvidos nesta dinâmica. 

De acordo com os dados compilados no “Annual Report 2006” e no “Annual 

Report 2007”, da Comissão, o número de notificações transmitidas através do Rapid 

Alert System for Food and Feed (RASFF)32 foram as seguintes: 

 

Tabela 1. – Número de notificações de 1999 a 2007 do RASFF 

ANO Número de 
Notificações 

1999 698 

2000 823 

2001 1576 

2002 3024 

2003 4414 

2004 5562 

2005 7170 

2006 684033 

2007 7354 

 

                                                 
 
32 O Sistema de Alerta Rápido é designado, geralmente, na União Europeia como RASFF – Rapid 

Alert System for Food and Feed, para os produtos alimentares. Existe ainda o RAPEX que é o 

Sistema de Alerta Rápido para os produtos de consumo não alimentares que apresentem risco. 

 
33 Em 2006 o número de notificações decresceu pela primeira vez desde o início de funcionamento 

do RASFF, aumentando logo no ano seguinte. 
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Ainda, segundo os dados do Relatório Anual de 2006, pela primeira vez, 

desde que o sistema está operacional o número de notificações apresentadas 

decresceu para 6.840. A razão para este decréscimo tem a ver com a redução do 

número de notificações de contaminações microbiológicas e do uso de corantes 

ilegais. Em 2006, num total de 2.923 notificações originais, classificadas como 934 

alertas e 1.989 notificações de informações recebidas pelo sistema RASFF, houve 

uma subida de notificações de informações adicionais para 3.845. 

Os dados constantes no Relatório Anual de 2007 apresentam um total de 

2976 notificações originais, classificadas como 961 alertas e 2015 notificações de 

informações e 4339 notificações de informações adicionais. 

Durante o ano de 2007 a Comissão enviou 39 novas notificações através 

deste Sistema. 

Importa realçar que de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 50º através 

deste sistema de alerta rápido os Estados-membros têm de notificar imediatamente 

a Comissão do seguinte: 

“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.” 
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Então, a Comissão fica incumbida de transmitir imediatamente a todos os 

membros da rede essa informação, a sua fundamentação, bem como informação 

complementar, se a ela houver lugar. Se houver lugar a uma rejeição a Comissão 

tem de comunicar a todos os postos de inspecção fronteiriços (PIF)34 da UE e, bem 

assim, ao país terceiro de origem do produto, no caso de um produto comunitário ter 

sido exportado indevidamente para um país terceiro, a Comissão está igualmente 

obrigada a comunicar a este país as informações que se mostrem adequados in 

casu. 

De grande importância é, também, o facto deste Sistema de Alerta Rápido ser 

obrigatório entre todos os Estados-membros da UE, sendo aberto aos países 

candidatos à adesão, a países terceiros e, ainda, a organizações internacionais. 

Apesar das informações que circulam no SAR poderem/deverem ser 

conhecidas da população em geral, de acordo com o artigo 10º, atendendo que 

refere que as autoridades públicas tomarão medidas adequadas para informar a 

população de eventuais riscos ou perante riscos concretos, no entanto, nos termos 

do artigo 52º faz-se uma exigência sobre regras de confidencialidade, quando haja 

informações abrangidas pelo segredo profissional, devidamente fundamentadas, 

exceptuando, porém, as situações em que essas informações devam ser 

publicitadas, ou seja, sempre que esteja em causa a saúde humana é derrogado 

esse princípio. 

                                                 
 
34 Através da Decisão 2001/812/CE, da Comissão, de 21 de Novembro de 2001 (publicada no Jornal 

Oficial nº L 306, de 23.de Novembro de 2001) foram estabelecidas as exigências para a aprovação 

dos postos de inspecção fronteiriços (PIF), responsáveis pelo controlo veterinário dos produtos 

provenientes de países terceiros, introduzidos na Comunidade. 

O apoio informático que coadjuva estes controlos é feito através do TRACES – Sistema Informático 

Veterinário Integrado, o qual foi previsto pela Decisão 203/24/CE e introduzido pela Decisão 

2004/292/CE, da Comissão, este novo sistema teve origem no sistema ÂNIMUS que era a rede 

informatizada de ligação entre as autoridades veterinárias, mas só estaria em funcionalidade até 31 

de Março de 2004, assim serviu de ponto de partida para a criação do TRACES que passou a vigorar 

a partir de 1 de Abril de 2004, com a previsão de um período transitório para certos Estados-membros 

que não puderam, desde logo, implementá-lo. 
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5.2. TRAMITAÇÃO DOS PARECERES CIENTÍFICOS EMITIDOS 
PELA AUTORIDADE 

O Regulamento (CE) nº 1304/2003, da Comissão, de 23 de Julho de 2003 
(relativo ao procedimento aplicado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos em relação aos pedidos de pareceres científicos que lhe são 

apresentados) vem objectivar a tramitação dos pareceres científicos emitidos pela 

Autoridade, dando execução ao disposto no artigo 29º do Regulamento nº 178/2002, 

relativamente aos pareceres emitidos por esta entidade, quando solicitados pela 

Comissão quando a legislação comunitária preveja a consulta à Autoridade ou nas 

situações em que esta aja por sua própria iniciativa, no âmbito das atribuições que 

lhe foram conferidas. Importa realçar que o direito de agir, por iniciativa própria, da 

Autoridade constitui um elemento essencial da independência deste organismo.  

O artigo 1º do Regulamento nº 1304/2003, tem um âmbito mais vasto 

alargando ainda a emissão de pareceres científicos, quando a Autoridade é 

convidada, para o efeito, pelo Parlamento Europeu ou por um Estado-membro. 

Nos casos de urgência a Autoridade emitirá parecer, o mais rápido possível, 

entendendo-se como tal, como estipula o nº 2 do artigo 8º do Regulamento em 

apreço, as seguintes situações: 

“- risco emergente que pode constituir um risco grave para a saúde humana 

ou animal ou o ambiente e que pode ter uma dimensão comunitária, 

- necessidade urgente para a Comissão de dispor de bases científicas mais 

sólidas para gerir um risco grave para a saúde humana ou animal ou o 

ambiente”. 

Este Regulamento vem consagrar que os procedimentos relativos aos 

pedidos de pareceres científicos devem assegurar três pressupostos, a saber: 

• a objectividade; 

• a transparência; 

• o bom desenrolar do processo do parecer científico. 
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De notar que a Autoridade pode propor alterações aos pedidos em consulta 

com a instituição ou o(s) Estado(s)- membro(s) que o formulou, por força e ao abrigo 

do disposto no nº 4 do artigo 29º do Regulamento nº 178/2002. 

Os procedimentos executados pela Autoridade relativamente aos pedidos de 

pareceres científicos, descritos neste Regulamento, serão tomados em consonância 

com o parecer emitido pela Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde 

Animal. 

 

5.3. CRIAÇÃO DE REDES EUROPEIAS DE ORGANISMOS 
ARTICULADOS COM A AUTORIDADE 

O Regulamento (CE) nº 2230/2004 da Comissão, de 23 de Dezembro de 

2004 (que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) nº 178/2002 no 

que diz respeito à criação de redes de organismos que trabalhem nos domínios da 

competência da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) decorre do 

disposto no artigo 36º do Regulamento nº 178/2002, o qual prevê a criação, por 

parte da Autoridade, de redes europeias de organismos que trabalhem no âmbito da 

sua competência.  

Essas redes têm, nomeadamente, como objectivo: 

• facilitar um quadro de cooperação científica através da coordenação 

das actividades, do intercâmbio de informações, da elaboração e da 

execução de projectos comuns; e 

• o intercâmbio de competências e boas práticas. 

Os Estados-membros designam os organismos que possam apoiar a 

Autoridade, quer individualmente, quer em rede, os mesmos devem ser escolhidos 

com base em critérios de competência científica e técnica, de eficácia e de 

independência.  

Os organismos designados têm por objectivo auxiliar a Autoridade na sua 

missão de apoio científico e técnico à legislação e políticas comunitárias. Essas 
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entidades serão dadas a conhecer através da publicação de uma lista, podendo ser-

lhes atribuídas as seguintes tarefas:  

- trabalhos preparatórios para a formulação de pareceres científicos;  

- estudos e assistência científica e técnica; 

- recolha de dados relativos à identificação dos riscos; 

- avaliação dos riscos; 

- avaliação da inocuidade dos géneros alimentícios ou dos alimentos para 

animais; 

- identificação de riscos emergentes; 

- assistência científica ou técnica a gestores dos riscos. 

A Autoridade mantém a sua responsabilidade tanto pela atribuição das 

funções aos organismos indicados pelos Estados-membros, bem como pelo 

acompanhamento do seu cumprimento, de acordo com os padrões enunciados 

neste Regulamento. 

No seu artigo 7º é, ainda, reafirmada esta responsabilização da Autoridade, 

tanto mais que se aquelas entidades não respeitarem os critérios e as condições a 

que estão obrigados, por lei, a Autoridade pode exercer um poder coercivo, maxime 

substituir alguma entidade não cumpridora. 
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5.4. HIGIENE DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

No Tratado de Roma, no âmbito da Política Agrícola Comum, tinham já sido 

publicadas diversas Directivas com a preocupação de acautelar a saúde pública, 

estabelecendo regras sanitárias específicas para a produção e a colocação no 

mercado de vários produtos consumíveis. 

 

 

Figura 6. - Quadro-síntese da regulamentação sobre higiene dos géneros alimentícios35 
 

 

                                                 
 
35 Guia de aplicação das regras de higiene dos géneros alimentícios, FIPA, 2005. 

www.infoqualidade.net 
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Sobre esta temática surge, pela primeira vez, em 1993 a Directiva nº 

93/43/CEE36, do Conselho, de 14 de Junho, relativa à higiene dos géneros 

alimentícios, que veio estabelecer as regras gerais de higiene aplicáveis aos 

alimentos e os processos de controlo do cumprimento das regras, constituiu a 

legislação pioneira relativamente à definição dos princípios gerais de higiene e à 

obrigatoriedade dos operadores adoptarem medidas de auto-controlo dos pontos 

críticos. 

 

a) Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

29 de Abril de 2004 (relativo à higiene dos géneros alimentícios) é aplicável a partir 

de 1 de Janeiro de 2006 e é complementado pelo: 

• Anexo I sobre a produção primária, subdividido em Parte A - sobre as 

disposições gerais de higiene aplicáveis à produção primária e 

operações conexas e pela Parte B - sobre recomendações para os 

códigos de boas práticas de higiene 

• Anexo II – contem os requisitos gerais de higiene aplicáveis a todos os 

operadores das empresas do sector alimentar (excepto quando se aplica 

o Anexo I). 

Este Regulamento surge na sequência do que tinha sido legislado através da 

referida Directiva 93/43/CEE, a qual veio agora a ser revogada por força do disposto 

no nº 1 do artigo 17º do Regulamento ora em apreço. 

Tanto no Tratado como na Directiva estavam, assim, traçados os princípios 

comuns para a produção higiénica de todos os géneros alimentícios e dos produtos 

de origem animal, contemplando já as responsabilidades dos fabricantes e das 

autoridades competentes, bem como a salvaguarda dos requisitos estruturais, 

                                                 
 
36 Esta Directiva foi revogada com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006, pelo Regulamento  

nº 852/2004. 
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operacionais e em matéria de higiene para os estabelecimentos, incluindo os 

requisitos de armazenagem e transporte desses produtos. 

Em termos de legislação nacional, em 1998 é transposta para a ordem 

jurídica interna a Directiva nº 93/43/CE, através do Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de 

Março, que estabelece normas gerais de higiene a que estão sujeitos os géneros 

alimentícios (auto-controlo) o qual vem a ser revogado pelo Decreto-Lei nº 113/2006. 

Este Regulamento aplica-se, de um modo geral, ao comércio retalhista, isto é, 

quando um estabelecimento retalhista executa operações tendo em vista o 

fornecimento a outro estabelecimento. Para além dos requisitos previstos neste 

Regulamento, os operadores devem assegurar que todos os produtos de origem 

animal, por si colocados no mercado, sejam portadores de uma marca de 

salubridade ou de uma marca de identificação. 

Apesar da experiência recolhida em matéria de higiene dos géneros 

alimentícios37 e da legislação suporte invocada não permitir um comprometimento de 

insegurança nesta área, mostrou-se necessário, à luz dos novos conhecimentos 

tecnológicos, com as preocupações cada vez maiores com a segurança alimentar a 

nível mundial e às exigências dos consumidores, a Comissão entendeu proceder a 

um reforço positivo, também no que diz respeito à higiene. 

Tanto assim que veio incluir no “novo pacote legislativo” iniciado com o 

Regulamento nº 178/2002, supra analisado, e partindo das regras comuns já 

anteriormente estabelecidas, publicando este Regulamento nº 852/2004, de carácter 

mais abrangente e, ainda, o Regulamento nº 853/2004, mais específico, relativo às 

regras de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, que 

seguidamente analisaremos, particularmente as suas especificidades. 

Desde logo o Preâmbulo do Regulamento nº 852/2004 faz uma advertência 

importante ao referir que estas normas comunitárias não são aplicáveis nem à 

                                                 
 
37 “Higiene dos géneros alimentícios: as medidas e condições necessárias para controlar os riscos e 

assegurar que os géneros alimentícios sejam próprios para consumo humano tendo em conta a sua 

utilização” - definição constante da alínea a), nº 1 do artigo 2º do Regulamento nº 852/2004.  
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produção primária38 para consumo doméstico, nem à preparação, manuseamento ou 

armazenagem domésticos de géneros alimentícios para consumo doméstico 

privado, aplicando-se unicamente às empresas. 

Apesar disso faz-se, no entanto, uma salvaguarda, tendo presente os riscos 

alimentares que poderão advir do nível de produção primária, sendo importantes e 

tendo ainda um peso considerável, no âmbito do consumo doméstico. A 

Comunidade aconselha que os mesmos devem ser identificados e controlados 

devidamente, de modo a que os objectivos aqui consagrados sejam plenamente 

atingidos. 

Como é que, então, se poderá fazer este acautelamento dos riscos? 

O Regulamento esclarece que, perante os casos de fornecimento directo de 

pequenas quantidades de produtos da produção primária pelo operador da empresa 

do sector alimentar que os produz directamente para o consumidor final ou até para 

um estabelecimento de venda a retalho, cabe ao legislador nacional tomar as 

medidas necessárias para a protecção da saúde pública, na óptica da relação 

estreita e preferencial do produtor e do consumidor final. 

Apesar deste Regulamento impor no seu artigo 5º, no controlo de higiene dos 

géneros alimentícios, a aplicação dos princípios da análise dos perigos e do controlo 

dos pontos críticos39 (HACCP), relativamente à produção primária, a aplicação dos 

princípios consagrados neste sistema ainda não é, na prática, aplicável, porém faz-

se apelo à aplicação de códigos de boas práticas de higiene a serem implementadas 

nas explorações agrícolas, bem como a diversas práticas adaptáveis à exploração 

primária. 

                                                 
 
38 Por “produtos primários” entende-se os produtos da produção primária, incluindo os produtos da 

agricultura, da pecuária, da caça e da pesca - definição constante na alínea b), nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento nº 852/2004. 

 
39 HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point que se traduz por Análise de Perigos e 

Controlo de Pontos Críticos. 
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Num futuro, que se espera breve, a Comunidade pretende operar a revisão 

destes mecanismos de modo a poder abarcar a produção primária, partindo dos 

princípios agora consagrados neste Regulamento nº 852/2004, para já deixou um 

apelo aos Estados-membros para que incentivem os operadores deste sector a 

aplicar, na medida do que lhes for possível, os princípios do HACCP, no âmbito da 

higiene dos produtos alimentares. 

Nos termos do disposto, conjugadamente, no nº 1 e no nº 2, do referido artigo 

5º, os operadores das empresas do sector alimentar têm de criar, aplicar e manter 

processos permanentes baseados nos princípios do HACCP, consagrando 

expressamente quais são esses princípios, de modo a que os mesmos sejam 

comunitariamente uniformes, esses princípios 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; e  

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).” 
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O que este Regulamento, também, prescreve é que os requisitos do sistema 

HACCP devem tomar em conta a aplicação dos princípios constantes do Codex 

Alimentarius, salientando que deve haver lugar a uma flexibilidade de modo a tornar 

possível a sua extensão a todas as situações, incluindo as pequenas empresas, 

tanto mais que nestes casos não é possível, ou é mais difícil, identificar os pontos 

críticos de controlo. 

Perante esta natural evidência, recomenda a Comissão que em vez de se 

proceder à monitorização de eventuais pontos críticos deve, em contrapartida, 

proceder-se ao encorajamento de uma implementação de boas práticas de higiene 

na produção de géneros alimentos e actividades correlacionadas.  

Ainda no que diz respeito à invocada flexibilidade, considera-se que, assim, 

será possível a manutenção da utilização dos métodos tradicionais em qualquer das 

fases de produção. 

Importa ter presente que a flexibilidade deve ser aplicada e gerida a título 

excepcional devendo os Estados-membros, aquando da sua aplicação, fazê-lo de 

uma forma absolutamente transparente, dado que todos os géneros alimentícios 

produzidos na Comunidade circulam livremente, sendo produzidos e consumidos no 

mesmo Estado-membro ou sendo produzidos e consumidos noutro ou noutros 

Estados-membros, através do regime aduaneiro da admissão de mercadorias e com 

base no princípio comunitário da liberdade de circulação de mercadorias, pelo que 

não podem ser postas em causa as regras comunitárias sobre a higiene de todos os 

produtos alimentícios. 

Esta questão prende-se, também, com a importância de que se reveste a 

higiene dos produtos alimentares relativamente à sua aplicabilidade nas regiões 

sujeitas a condicionalismos geográficos especiais, tais como, por exemplo, as  
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regiões ultraperiféricas (RUP)40 designadas nos termos do disposto no nº 2 do artigo  

299º do Tratado que podem ser sujeitas a medidas com maior flexibilidade sem 

descurar, no entanto, os princípios basilares agora consagrados neste Regulamento. 

O processo de flexibilidade deverá prever, a possibilidade de resolver qualquer 

diferendo, junto do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal. 

A definição dos objectivos a atingir virá complementar a legislação já existente, 

nomeadamente: 

- o Regulamento (CEE) nº 315/93, do Conselho, de 8 de Fevereiro de 1993, 

que estabelece procedimentos comunitários para os contaminantes presentes 

nos géneros alimentícios e que prevê o estabelecimento de tolerâncias 

máximas para contaminantes específicos; e 

- o Regulamento (CE) nº 178/2002 que, entre, outros aspectos proíbe a 

colocação no mercado de géneros alimentícios não seguros e prevê uma 

base uniforme para a aplicação do Princípio da Precaução. 

O Regulamento (CE) nº 852/2004, consagra que, nestes aspectos, deve ter-se 

em conta o progresso científico e técnico, para esse efeito impõe uma estreita 

                                                 
 
40 São sete as regiões ditas “ultraperiféricas” (RUP): 

Os Departamentos Ultramarinos Franceses: 

- Guadalupe 

- Guiana 

- Martinica 

- Reunião 

Em Espanha: 

- Canárias 

Em Portugal: 

- Açores 

- Madeira 

Estas regiões caracterizam-se por uma fraca densidade populacional e por um grande distanciamento 

geográfico em relação ao continente europeu. 
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cooperação entre a Comissão, os Estados-membros e o Comité Permanente da 

Cadeia Alimentar e da Saúde Animal. 

Dado que a União Europeia se articula, naturalmente, com organismos 

internacionais sobre esta matéria, é afirmado que o presente Regulamento não 

pode, nem deve, descurar os compromissos estabelecidos no Acordo Sanitário e 

Fitossanitário da Organização Mundial do Comércio (OMC)41, bem como as regras 

internacionais de segurança dos alimentos do Codex Alimentarius. 

O Regulamento em apreço consagra um capítulo às importações e 

exportações, relativamente à higiene dos géneros alimentícios, nos seus artigos 10º 

e 11º, os quais remetem para os requisitos consagrados nos artigos 11º e 12º do 

Regulamento nº 178/2002, que já prevêem as obrigações gerais do comércio de 

géneros alimentícios e alimentos para animais importados de terceiros países para a 

Comunidade e exportados da Comunidade para terceiros países. 

Para além da Comunidade ter de cumprir os requisitos relevantes, nesta 

matéria, para os produtos que exporta ou reexporta, no que a este trabalho mais 

interessa analisar é a questão da admissão de produtos alimentares que sejam 

originários de um país da UE e que venham a ser consumidos num outro ou noutros 
                                                 
 
41 O referido Acordo da OMC sobre a Aplicação das Medidas Sanitárias e Fitossanitárias é o 

documento Mercosul/CMC/DEC/nº 6/9 que foi celebrado em Fortaleza, Brasil, em 17 de Dezembro de 

1996. 

No Anexo A consagra-se a definição de Medida Sanitária e Fitossanitárias, como sendo  

“- Qualquer medida aplicada: 

a) para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde animal ou vegetal dos riscos 

resultantes da entrada, do estabelecimento ou da disseminação de pragas, doenças ou 

organismos patogénicos ou portadores de doenças; 

b) para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde humana ou animal dos riscos 

resultantes da presença de aditivos, contaminantes, toxinas ou organismos patogénicos em 

alimentos, bebidas e ração animal; 

c) para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde humana ou animal de riscos 

resultantes de pragas transmitidas por animais, vegetais ou por produtos deles derivados, 

ou da entrada, estabelecimento ou disseminação de pragas; ou 

d) parar impedir ou limitar, no território do Membro, outros prejuízos resultantes da entrada, 

estabelecimento ou disseminação de pragas.” Fonte: www.mercosur.int 
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Estados-membros e os produtos importados de países terceiros e que entrem em 

livre prática em toda a Comunidade. 

O artigo 11º do citado Regulamento nº 178/2002 consagra o seguinte: “os 

géneros alimentícios e os alimentos importados para a Comunidade para aí serem 

colocados no mercado 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 neste acordo” 

Conjugando este artigo com a regra estabelecida no artigo 10º do Regulamento 

nº 852/2004, verificamos que a Comunidade exige que os requisitos e as condições 

em matéria de higiene dos géneros alimentícios têm de ser cumpridos, em termos 

genéricos, e caso haja um acordo específico com um determinado país que exporta 

os produtos alimentares e a Comunidade, esses requisitos terão, igualmente, de ser 

respeitados, sendo que os requisitos gerais incluem os previstos nos artigos 3º a 6º 

deste Regulamento, ex vi do artigo 10º, supra citado, nomeadamente a obrigação 

geral dos operadores das empresas do ramo alimentar deverem assegurar em todas 

as fases da produção, transformação e distribuição, os requisitos ora consagrados 

neste Regulamento relativamente às obrigações de garantir a higiene dos géneros 

alimentícios.  

 

b) Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

29 de Abril de 2004 (Que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos 

géneros alimentícios de origem animal) é ainda composto por três Anexos42 que dele 

fazem parte integrante. 

Este Regulamento é complementar do Regulamento analisado anteriormente 

já que o outro traça as linhas gerais que devem ser respeitadas em matéria de 

higiene dos géneros alimentícios, bem como os respectivos processos de controlo 

do cumprimento das regras agora estabelecidas. No entanto, dada a particularidade 

de, com frequência, aos géneros alimentícios de origem animal estarem associados 

                                                 
 
42 Cfr. Apêndice II do presente trabalho. 
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riscos microbiológicos e químicos, a Comunidade entendeu publicar este 

Regulamento com regras específicas de higiene aplicáveis, a este tipo de produtos 

alimentares. 

Aplica-se, então, aos operadores das empresas do sector alimentar e são 

aplicáveis aos produtos de origem animal transformados e não transformados e, em 

princípio, não se aplica aos géneros alimentícios que contenham produtos 

transformados de origem animal e vegetal, não sendo, igualmente, aplicável ao 

comércio retalhista. 

No nº 3 do artigo 1º é expressamente referido que as regras estabelecidas no 

Regulamento em apreço não são aplicáveis: 

“a) À produção primária destinada a uso doméstico privado; 

b) À preparação, manipulação e armazenagem domésticas de géneros 

alimentícios para consumo privado; 

c) Ao fornecimento directo, pelo produtor, de pequenas quantidades de 

produtos primários ao consumidor final ou a estabelecimentos de comércio 

retalhista que abasteçam directamente o consumidor final; 

d) Ao fornecimento directo, pelo produtor, de pequenas quantidades de carne 

de aves de capoeira e de lagomorfos abatidos na exploração, ao 

consumidor final ou a estabelecimentos de comércio retalhista que 

abasteçam directamente o consumidor final com esta carne fresca; 

e) A caçadores que forneçam pequenas quantidades de caça ou de carne de 

caça selvagem directamente ao consumidor final ou a estabelecimentos de 

comércio retalhista que abasteçam directamente o consumidor final” 

Por seu lado o nº 4 deste artigo vem esclarecer que, para as entidades e as 

pessoas referidas nas alíneas c) a e), será o direito nacional de cada Estado-

membro que será responsável por regular as mesmas de modo a que os objectivos 

deste Regulamento sejam cumpridos. 

Justifica-se este entendimento de deixar as legislações nacionais estatuírem 

os seus próprios procedimentos de salvaguarda da saúde pública, atendendo à 

estreita relação entre produtor ou fornecedor e o próprio consumidor final, o 
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Regulamento, no entanto, exige que essa legislação cumpra os objectivos de 

higiene dos géneros alimentícios de origem animal. 

Relativamente à continuação da utilização dos métodos tradicionais nas 

diferentes fases da produção, transformação ou distribuição dos géneros 

alimentícios de origem animal o próprio Regulamento considera que deve usar-se a 

flexibilidade, a qual é bastante importante para as, já anteriormente referidas, 

Regiões Ultraperiféricas (RUP), porém tal flexibilidade não poderá pôr em causa a 

segurança que se exige, igualmente, para esses alimentos, uma vez que a regra é a 

de que todos os géneros alimentícios produzidos em conformidade com as regras de 

higiene, podem circular livremente por toda a Comunidade. Assim, é exigido que, 

quando houver lugar ao recurso da flexibilidade essas regras devem ser o mais 

transparente possível e, se for necessário, haverá lugar à apreciação das mesmas 

pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal. 

Uma das linhas condutoras deste Regulamento é a consagração de princípios 

que constituam uma base comum para a produção, com higiene, dos produtos 

alimentares de origem animal, o que irá concretizar-se através da implementação de 

regras mais simplificadas e, sempre que possível, através da aplicação das mesmas 

regras a todos os produtos de origem animal.  

Relativamente aos produtos de origem animal importados, provenientes de 

países terceiros, o artigo 6º deste Regulamente exige expressamente aos 

operadores das empresas do sector alimentar que essas importações só poderão 

realizar-se mediante o cumprimento de um conjunto rigoroso de condicionalismos, 

nomeadamente se o país terceiro ou o estabelecimento de expedição constar de 

uma lista prevista no Regulamento nº 854/2004, que autorizam que os mesmos 

exportem esses géneros alimentícios para a Comunidade. 

Exige-se que os mesmos produtos cumpram os requisitos gerais de higiene 

previstos no Regulamento nº 852/2004, mais os requisitos específicos do presente 

Regulamento, ostentem marcas de salubridade e identificação e cumpram todos os 

requisitos relativos à importação de produtos de origem animal, previstos na 

legislação comunitária que regula os controlos destas mercadorias, os mesmos 
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requisitos deverão ser igualmente aplicáveis aos produtos de origem vegetal e aos 

produtos transformados de origem animal. 

O que convém realçar é que a Comunidade tem de se assegurar de que os 

produtos que importa são seguros e sãos e que terá de operar um controlo efectivo 

na entrada dos géneros alimentícios. 

Neste âmbito, uma das atitudes tomadas foi a criação de listas de 

importadores “de confiança” que cumprem os requisitos exigidos para a entrada 

destes produtos no espaço comunitário, não descurando, no entanto, o controlo que 

é feito aquando da importação efectiva destes produtos. 

A rotulagem43 é, igualmente, um elemento da maior importância nos produtos 

alimentares e, particularmente, no que diz respeito a informações ao consumidor 

final;  

O Despacho n.º 17/G/2008, de 4 de Julho do Gabinete do Director-Geral da 

Direcção-Geral de Veterinária vem esclarecer que o Regulamento (CE) n.º 

852/2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios e o Regulamento (CE) n.º 

853/2004, que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 

alimentícios de origem animal, ambos do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 2004, não se aplicam ao fornecimento directo, pelo produtor, de 

pequenas quantidades de produtos primários ao consumidor final ou a 

                                                 
 
43 Os operadores das empresas do sector alimentar deverão cumprir a regra de que “as embalagens 

destinadas ao consumidor final que contenham carne de aves de capoeira ou de solípedes ou 

preparados de carne que contenham carne separada mecanicamente deverão ostentar a indicação 

de que tais produtos deverão ser cozinhados antes de serem consumidos”, Capítulo IV, nº 2 do 

Anexo III, Secção V (Rotulagem) do Regulamento nº 853/2004 - trata-se de uma norma inovadora de 

âmbito comunitário. 

Para além deste requisito devem ainda cumprir os requisitos da Directiva 2000/13/CE, do Parlamento 

e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-

membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios.  

Esta Directiva foi publicada no Jornal Oficial nº L 109, de 6 de Maio de 2000, com a última redacção 

que lhe foi dada pela Directiva 2003/89/CE, do Parlamento e do Conselho, de 25 de Novembro de 

2003, relativamente à indicação dos ingredientes presentes nos géneros alimentícios, publicada no 

Jornal Oficial L nº 308, de 25 de Novembro de 2003. 
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estabelecimentos de comércio retalhista que abasteçam directamente o consumidor 

final, nem ao fornecimento directo, pelo produtor, de pequenas quantidades de carne 

de aves de capoeira e de lagomorfos abatidos na exploração, ao consumidor final ou 

a estabelecimentos de comércio retalhista que abasteçam directamente o 

consumidor final, com esta carne. 

Tais actividades ficam, assim, sujeitas às regras que sejam estabelecidas por 

cada um dos Estados-membros, pelo que importa, não só, fixar tais regras, como 

estabelecer o que integra a definição de pequena quantidade para cada um dos 

produtos de origem animal, abrangidos pela referida derrogação. 

A Direcção-Geral de Veterinária é a entidade competente para o efeito, nos 

termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 113/2006, de 12 de Junho, e das atribuições 

que lhe estão organicamente cometidas nos termos do Decreto Regulamentar n.º 

11/2007, de 27 de Fevereiro. 

 

5.4.1. O QUADRO SANCIONATÓRIO 

Apesar dos regulamentos comunitários serem obrigatórios e directamente 

aplicáveis nas ordens jurídicas de todos os Estados-membros, sem ser necessária a 

sua transposição para os respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, os 

regulamentos relativos à higiene dos géneros alimentícios, em geral, e aos géneros 

alimentícios de origem animal, respectivamente o Regulamento nº 852/2004 e o 

Regulamento nº 853/2004, seguem essa regra. No entanto, apesar da uniforme 

regulamentação operada pela via legislativa comunitária dos regulamentos de base 

sobre esta matéria, que constitui um contributo relevante na segurança da cadeia 

alimentar, estes não contemplam o respectivo quadro sancionatório, aplicável em 

caso de incumprimento. 

Essa tarefa a Comunidade cometeu-a a cada um dos Estados-membros. 

No ordenamento jurídico português o Decreto-Lei nº 113/2006 de 12 de 

Junho que estabelece as regras de execução, na ordem jurídica nacional, dos 

Regulamentos (CE) nº 852/2004 e 853/2004, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativos à higiene dos géneros alimentícios e à 

higiene dos géneros alimentícios de origem animal, respectivamente, veio tipificar as 
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infracções e estabelecer o regime sancionatório aplicável no caso de incumprimento 

das normas dos Regulamentos supra citados referentes à higiene dos géneros 

alimentícios e respectivas normas complementares. 

Este Decreto-Lei define, igualmente, o processo aplicável à aprovação dos 

códigos nacionais de boas práticas e estabelece o procedimento de recurso no caso 

de rejeição ou de não aprovação de produtos frescos de origem animal para 

consumo humano, aquando da inspecção sanitária nos centros de abate e nas salas 

de desmancha. 

O artigo 4º vem consagrar a possibilidade de recurso, nestes casos, tanto aos 

proprietários como aos seus legítimos representantes. Este artigo vem definir os 

termos da interposição, da apreciação e da decisão do recurso, sobre cuja decisão, 

lavrada em acta, tomada por uma junta constituída por três peritos, é irrecorrível. 

No seu preâmbulo o Decreto-Lei em apreço realça a particularidade das 

sanções ora aplicáveis deverem ser “efectivas, proporcionadas e dissuasivas”, 

pretensão esta que pode ser compreendida pelo montante das coimas aplicáveis 

quando for praticada uma infracção e a mesma constituir uma contra-ordenação, as 

quais estão tipificas no artigo 6º, cujo montante mínimo é de € 500 e máximo de € 

3.740, no caso do infractor ser uma pessoa singular, ou € 44.890 se se tratar de uma 

pessoa colectiva. Apenas a título de exemplo a alínea zz) tipifica como contra-

ordenação a importação de produtos de origem animal de países terceiros ou de 

estabelecimentos não constantes de lista de países terceiros44 ou estabelecimentos 

constantes em lista comunitária, os produtos importados em desconformidade com 
                                                 
 
44 Cfr. o Apêndice IV do presente trabalho em que é indicado um total de 14.068 estabelecimentos 

repartidos pelos países terceiros de onde a UE importa os géneros alimentícios. 
Para garantir que os produtos importados respeitam os padrões comunitários em matéria de 

segurança dos alimentos, só se autorizam as importações provenientes de países e estabelecimentos 

«incluídos em listas». Isto significa que o cumprimento dos referidos padrões foi previamente 

verificado, de modo a inclui-los depois numa lista gerida pela Comissão Europeia, em nome dos 

Estados-Membros. As importações da UE provêm de 100 países de todo o mundo. 

Fonte: Documento IP/04/627 produzido no decurso da Reunião dos Ministros da Agricultura da UE 

sobre o tema: “A União Europeia, o maior importador de produtos alimentares do mundo, quer facilitar 

o comércio dos alimentos e dos produtos agrícolas” Killarney 11 Maio 2004. 
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as regras do Regulamento (CE) nº 853/2004, designadamente a não existência de 

marcas de salubridade ou identificação, a não certificação, em desrespeito ao artigo 

6º deste Regulamento. 

A tentativa e a negligência são também puníveis sendo os montantes 

mínimos e máximos das coimas reduzidos a metade dos que constam no nº 1, 

conforme estipula o nº 2 do artigo 6º do presente Decreto-Lei. 

Para além das penas principais referidas, o artigo 7º prevê, ainda, a aplicação 

de sanções acessórias, simultaneamente com a coima, consoante a gravidade da 

contra-ordenação e também a culpa do agente infractor. A alínea a) prevê a perda 

de objectos pertencentes ao agente, as alíneas seguintes b) a g) são sanções que 

têm a duração máxima de dois anos, contados a partir do trânsito em julgado da 

decisão condenatória. Vejamos, por exemplo, a alínea f) que prevê como sanção 

acessória “o encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a 

autorização ou licença de autoridade administrativa”, num caso destes aplicar-se-ia 

a coima de acordo com os montantes mínimos e máximos estipulados no artigo 6º e 

poderia haver lugar, ainda, ao encerramento do estabelecimento por um período não 

superior a dois anos, tudo isto dependendo da gravidade da contra-ordenação e da 

culpa do agente. 

Relativamente à competência para proceder à fiscalização e zelar pelo 

rigoroso cumprimento das normas sobre a higiene dos géneros alimentícios em 

geral e dos de origem animal, nos termos do artigo 1º conjugado com o artigo 5º, foi 

atribuída à ASAE, à DGV, às Direcções Regionais de Agricultura e à Inspecção-

Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, sem prejuízo da competência 

atribuída por lei a outras entidades. 

Quanto à competência para a instrução de processos de contra-ordenação, o 

nº 1 do artigo 8º confere essa competência à ASAE, às Direcções Regionais de 

Agricultura e ao serviço da DGV da área da prática da infracção, relativamente às 

matérias do âmbito das suas competências.  

Quanto à aplicação das coimas e de sanções acessórias, nos termos do nº 2 

do supra referido artigo, essa competência é atribuída à Comissão de Aplicação de 

Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP), ao Director-Geral de 
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Veterinária e ao Director-Geral de Protecção das Culturas45, agora Director-Geral da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Nos termos do preâmbulo do Decreto-Lei nº 143/200746, de 27 de Abril, 

relativamente às funções que foram atribuídas a esta Comissão, pode ler-se que é 

da competência da “CACMEP aplicar coimas e sanções acessórias, na sequência 

da análise da regularidade, formal e substancial, de processos que lhe são 

remetidos já instruídos, a sua natureza é eminentemente técnica, dada a forte 

componente jurídica que evidencia, direccionada para o tratamento, organização, 

apreciação, decisão e notificação das coimas e sanções acessórias”. 

Esta entidade resulta da fusão das Comissões de Aplicação de Coimas em 

Matéria Económica e de Publicidade, a qual foi deliberada pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 110/2001, de 26 de Janeiro47 

Também neste Decreto-lei nº 113/2006 é definido o processo de aprovação 

dos códigos nacionais de boas práticas de higiene no artigo 3º, referindo que as 

autoridades competentes devem promover e apoiar a elaboração dos referidos 

códigos com a finalidade de serem utilizados, voluntariamente, pelas empresas e 

associações do sector alimentar, servindo os mesmos de orientação para o 

cumprimento dos requisitos de higiene previstos a nível comunitário e fiscalizados 

pelas entidades nacionais.  

                                                 
 
45 A Direcção-Geral de Protecção das Culturas foi extinta pelo artigo 21º, nº 1, alínea c) do Decreto-

Lei nº 209/2006, de 27 de Outubro, sendo as suas atribuições integradas na Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, a qual foi criada nos termos do artigo 21º, nº 1, alínea b) do 

citado Decreto-Lei que aprova a lei orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas. 

 
46 Publicado no Diário da República, 1ª Série, nº 82, de 27 de Abril de 2007 - Aprova a orgânica da 

CACMEP que é uma entidade tutelada pelo Ministério da Economia e Inovação, a qual tinha sido 

constituída ao abrigo do Decreto-Lei nº 81/2002, de 4 de Abril, agora revogado. 

 
47 Com a criação da ASAE pelo Decreto-Lei nº 237/2005, de 30 de Dezembro, foram extintas, entre 

outras, a Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) e a Direcção-Geral da Fiscalização e 

Controlo da Qualidade Alimentar (DGFCQA), cujas competências foram transferidas para a ASAE. 
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Neste processo de aprovação são chamadas a emitir parecer a Direcção-

Geral de Saúde e o Instituto do Consumidor. Quando aprovados os códigos 

nacionais de boas práticas de higiene serão divulgados, para além de outros meios 

possíveis, através do portal do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas (MADRP). 

A este respeito importa referir as atribuições da referida entidade como 

autoridade fitossanitária nacional, assim, nos termos do disposto no artigo 11º, nº 2, 

alínea f) do Decreto-Lei nº 209/2006, de 27 de Outubro, são atribuições da DGADR: 

 

“Desenvolver as funções de autoridade fitossanitária nacional, preparando 

as normas necessárias a uma eficaz regulamentação do sector dos 

produtos fitofarmacêuticos, promovendo a sua correcta utilização e 

colaborando na concepção e execução de programas de monitorização 

dos resíduos de pesticidas e de controlo de formulações de pesticidas no 

mercado, assegurando o cumprimento das obrigações nacionais, 

comunitárias e internacionais, bem como elaborando e implementando os 

programas de âmbito ou relevância nacional destinados a garantir o bom 

estado fitossanitário das culturas”. 

 

5.4.2. REGRAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZAÇÃO DOS CONTROLOS OFICIAIS 

Na sequência da legislação comunitária relativa à higiene dos géneros 

alimentícios, em geral, e dos géneros alimentícios de origem animal, operada nos 

termos dos Regulamentos nºs 852 e 853, ambos do ano de 2004, surgiu, 

consequentemente, a necessidade de, a nível comunitário, igualmente se estatuir 

sobre os controlos oficiais e prever regras específicas aplicáveis as produtos de 

origem animal destinados ao consumo humano. 
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Temos, assim, o Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril de 2004 que estabelece regras específicas de organização 

de controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano, 

(este diploma legal é complementado por seis Anexos48). 

Como atrás foi analisado os referidos Regulamentos sobre higiene deixam aos 

Estados-membros a incumbência de legislarem nos seus ordenamentos jurídicos 

sobre as regras específicas de controlo sobre o cumprimento das regras de higiene 

aplicáveis aos operadores das empresas do sector alimentar. Cabendo, assim, aos 

próprios Estados-membros o dever de efectuar os controlos oficiais dos produtos de 

origem animal. 

Nos termos do Regulamento nº 854/2004, ora em apreço:  

 Por “controlo oficial” entende-se “qualquer forma de controlo efectuado 

pela autoridade competente para verificar o cumprimento da legislação 

alimentar, incluindo as normas de saúde animal e bem-estar dos 

animais”, de acordo com as definições constantes do artigo 2º  

e  

 Por “marca de salubridade” entende-se “a marca que, ao ser aplicada, 

indica que foram efectuados controlos oficiais nos termos do presente 

regulamento”. 

Nos controlos oficiais dos produtos de origem animal, deve haver a 

preocupação de serem abrangidos todos os aspectos importantes para a protecção 

da saúde pública e da saúde e do bem-estar dos animais, os quais se devem basear 

nas informações pertinentes mais recentes, que por sua vez devem ser adaptadas à 

medida que surjam novas informações. 

                                                 
 
48 Cfr. Apêndice II do presente trabalho. 
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Relativamente ao sector da produção de carne os controlos oficiais tornam-se 

imprescindíveis, para fazer cumprir as regras de higiene e os critérios estabelecidos 

na legislação comunitária, para isso prevê-se a realização de auditorias e 

inspecções à fiscalização dos controlos feitos pelos operadores das empresas do 

sector. 

Esta regulamentação, atendendo à especificidade desta indústria, prevê a 

realização de auditorias e inspecções a matadouros, instalações de tratamento de 

caça e a instalações de desmancha por veterinários oficiais49.  

Prevê-se, igualmente, o recurso a uma certa flexibilidade, tal como constava 

também nos dois Regulamentos de base sobre a higiene dos géneros alimentícios, 

supra referenciados, quando se esteja perante estabelecimentos que utilizem 

métodos tradicionais, que tenham uma produção considerada baixa e, ainda, quanto 

a certas regiões com características particulares, no entanto, a flexibilidade nunca 

poderá pôr em causa a segurança alimentar que se pretende, com este pacote 

legislativo, salvaguardar, sendo também certo que a mesma assenta em princípios 

científicos sólidos, devendo ser consultada a Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos, sempre que haja qualquer dúvida sobre se da aplicação da 

flexibilidade possa resultar a “insegurança” alimentar. 

 

5.4.2.1. PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS ÀS IMPORTAÇÕES 

Dada a importância de que se reveste o regime das importações de géneros 

alimentícios de terceiros países para a Comunidade, os quais se exige que sejam 

seguros e sãos, tais como os produzidos no seio do espaço comum europeu, o 

                                                 
 
49 “Veterinário oficial – o veterinário habilitado a actuar nessa qualidade, nos termos do presente 

regulamento, e nomeado pela autoridade competente”. 

 

“Veterinário autorizado – o veterinário designado pela autoridade competente para efectuar em seu 

nome controlos oficiais específicos em explorações” – Definições constantes nas alíneas f) e g) do nº 

1 do artigo 2º, respectivamente. 
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Regulamento nº 854/2004 prevê os procedimentos aplicáveis às importações nos 

artigos 10º a 15º, consagrando princípios e condições gerais a fim de poder ser 

assegurada a aplicação uniforme dos princípios estabelecidos no artigo 11º do 

Regulamento nº 178/2002 e no capítulo II do título VI do Regulamento nº 882/2004. 

Faz-se desde logo uma exigência no artigo 11º do referido Regulamento nº 

854/2004, ao consagrar-se uma lista de países terceiros e de partes de países 

terceiros, a partir dos quais são autorizadas as importações de determinados 

produtos de origem animal, esta lista é elaborada e actualizada sob a égide do 

Comité Permanente da Cadeia Alimentar (CPCA). 

A entrada de um país terceiro para a referida lista obedece a um prévio 

controlo comunitário desse país para que a Comunidade se certifique que a 

autoridade competente oferece as garantias exigidas para o efeito, porém poderá 

haver excepções a esta regra, ou seja, um país terceiro pode constar na lista desde 

que se comprove, através da recolha de outras informações, que a autoridade 

indicada é competente e que, nos termos do nº 18 do artigo 18º os critérios para a 

determinação do risco apresentado por determinados produtos específicos, de 

origem animal, importados na Comunidade, não se justificar. 

Para além do descrito é feita a avaliação, para além de outros critérios, da 

legislação desse país, relevante para o efeito, e a supervisão que é feita sobre a 

aplicação efectiva dessa legislação, a verificação da existência e o funcionamento 

de procedimentos de controlo e de sistemas de controlo documentados com base 

em prioridades. 

Particularmente significativas, em nosso entender, são as alíneas h) e i) do 

artigo 11º ao definir, ainda, como critério para integrar as listas, a constatação das 

garantias que o país terceiro pode oferecer em relação à observância ou 

equivalência aos requisitos comunitários, por um lado, e a análise das efectivas 

condições sanitárias de produção, fabrico, manuseamento, armazenagem e 

expedição aplicadas aos produtos de origem animal destinados à Comunidade, por 

outro. 

Por sua vez o artigo seguinte vem determinar a exigência de listas dos 

estabelecimentos a partir dos quais são autorizadas as importações dos produtos 
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especificados de origem animal, garantido, deste modo, que os referidos produtos só 

possam ser importados pela Comunidade se tiverem sido expedidos dos países 

constantes nas listas, sendo certo que só poderão constar nas mesmas de acordo 

com o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 12º. 

No entanto o Anexo V ao presente Regulamento vem isentar certos 

estabelecimentos dos requisitos constantes do nº 1 do referido artigo, por se tratar 

de situações particulares, tais como, por exemplo, tratar-se de estabelecimentos que 

se dediquem exclusivamente à produção primária ou a operações de transporte. 

Uma outra especificidade importante é relativa à importação de carne fresca, 

carne picada, preparados de carne, produtos à base de carne e a carne separada 

mecanicamente, a Comunidade só admite importar estes produtos se os mesmos 

forem processados a partir de carne obtida em matadouros e instalações de 

desmancha que constem nas referidas listas ou se os mesmos forem processados já 

em estabelecimentos comunitários aprovados. 

Esta exigência é absolutamente pertinente atendendo a que estes produtos 

cárneos, manipulados, requerem uma maior atenção relativamente às condições 

higiéno-sanitárias em que são submetidos, às referidas operações. 

O artigo 13º consagra, igualmente, um conjunto de medidas que devem ser 

respeitadas nomeadamente no que diz respeito à importação de moluscos bivalves 

e gastrópodes marinhos vivos, os quais devem provir de zonas de produção de 

países terceiros, devendo também constar de listas que cumpram os requisitos 

exigidos no artigo anterior já citado. No artigo 15º consagra-se as regras específicas 

para os produtos da pesca, nomeadamente é exigido aos navios-fábrica e aos 

navios congeladores que arvorem pavilhão de terceiros países que constem 

igualmente das listas aprovadas, para que a Comunidade possa importar os 

produtos da pesca a partir desses navios. 

Uma outra exigência significativa relativamente às referidas importações é a 

exigência da documentação, aquando da importação dos produtos de origem 

animal, cujos requisitos constam no Anexo VI, e que constituem os Certificados de 

Acompanhamento, das remessas dos produtos. 
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Relativamente à legislação nacional nesta matéria o Decreto-Lei nº 111/2006 
de 9 de Junho transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2004/41/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, que revoga legislação relativa à 

higiene dos géneros alimentícios e às regras aplicáveis à produção e à 

comercialização de determinados produtos de origem animal destinados ao 

consumo humano e altera as Portarias nºs 492/95, de 23 de Maio e 576/93, de 4 de 

Junho. 

Este Decreto-Lei tem como objecto, nos termos do seu artigo 1º, a 

transposição da referida Directiva que revoga um conjunto significativo da legislação 

que existia sobre a higiene dos géneros alimentícios, bem como da produção e 

comercialização dos produtos de origem animal para consumo humano, legislação 

que ficou ultrapassada atendendo aos novos pacotes legislativos, operados com a 

publicação do Regulamento de base nº 178/2002 e pelos Regulamentos supra 

analisados relativos à higiene dos alimentos, os quais vieram obrigar a uma 

“redefinição dos princípios comuns para a produção de nova legislação comunitária 

e nacional”, devido à exigência que é feita a nível comunitário “da procura de um 

elevado nível de protecção da vida e da saúde humanas, associada à livre 

circulação de géneros alimentícios no espaço comunitário”, razões estas que 

constam no seu preâmbulo. 

Por força da transposição da citada Directiva, na ordem jurídica nacional veio a 

ser revogado um conjunto de normas jurídicas que estavam em vigor desde 1987, 

por força do artigo 7º do Decreto-Lei em apreço, cimentando-se no nosso 

ordenamento jurídico as bases para que Portugal, como Estado-membro, pudesse 

estar devidamente instrumentalizado para, também, fazer face aos novos desafios, 

de índole prioritária, sobre a segurança alimentar. 
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5.4.3. REGRAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO DOS CONTROLOS OFICIAIS 

Enquanto que no ponto anterior estivemos a analisar as regras específicas de 

organização dos controlos oficiais, cabe agora analisar as regras gerais de 

organização dos controlos oficiais, face à legislação comunitária em vigor. 

A legislação-base a nível comunitário que contempla esta matéria é, em 

primeira linha, o Regulamento nº 178/2002, ao consagrar que os alimentos para 

animais e os géneros alimentícios devem ser seguros e sãos, a partir da definição 

deste objectivo prioritário, assumido como um princípio político da Comunidade, 

tornava-se imperioso que a legislação comunitária esteja munida de um conjunto de 

normas, tão abrangente quanto possível, que garanta o pleno cumprimento do 

objectivo a que se propôs, no seu seio e entre os seus parceiros na Comunidade 

Internacional. 

É com esta preocupação que surge um conjunto apreciável de normas para ir 

ao encontro da prossecução desse objectivo, nomeadamente diversa legislação 

específica em matéria de alimentos para animais e de géneros alimentícios, 

abrangendo várias áreas, consideradas nevrálgicas para este sector, para o bem-

estar humano e para assegurar a saúde pública das populações. 

Nessas áreas podemos destacar os alimentos medicamentosos, a higiene 

dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, os subprodutos animais, os 

resíduos e contaminantes, o controlo e erradicação de doenças animais com 

impacto na saúde pública, a rotulagem dos géneros alimentícios e dos alimentos 

para animais, as vitaminas, os materiais em contacto com os géneros alimentícios, 

os novos alimentos, os organismos geneticamente modificados (OGM), entre outras. 

Considerando a vastidão de todas estas matérias enunciadas, o presente 

trabalho não poderia fazer uma abordagem generalista, tendo-se centrado nos 

temas que elegeu como mais relevantes no âmbito da segurança da cadeia 

alimentar, salvo, contudo, melhor opinião. 
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O Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

29 de Abril de 2004 relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a 

verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos 

géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais 

(este Regulamento é composto pelos Anexos I a VIII50) vem estabelecer, a nível 

comunitário, um quadro harmonizado de regras gerais para a organização de 

controlos, pretendo-se, deste modo, verificar a observância dos requisitos relevantes 

daquela legislação, pelos operadores económicos, em todas as fases da produção, 

transformação e distribuição dos produtos. 

No estabelecimento destas regras gerais, não estão aqui incluídas normas para 

os controlos oficiais relativos aos organismos prejudiciais aos vegetais e produtos 

vegetais51, nem normas para a verificação do cumprimento das normas relativas à 

organização comum de mercados dos produtos agrícolas (nº 2 do artigo 1º), que terá 

um sistema específico próprio. 

Trata-se de um Regulamento bastante completo e de alguma densidade no seu 

articulado, para além de ser composto por 67º artigos, fazem parte integrante do 

mesmo ainda mais oito Anexos, cujos títulos constam dos Apêndices, metodologia 

que se entendeu, deste modo, incluir, para uma melhor compreensão da 

abrangência dos mesmos. 

Considerando, como se salientou, a extensão do conteúdo programático deste 

Regulamento, importa analisar, de um modo geral, o que se mostra mais relevante 

para a temática em apreço. 

                                                 
 
50 Cfr. Apêndice II do presente trabalho. 

 
51 Os controlos oficiais sobre este tipo de produtos encontram-se abrangidos pela Directiva 

2000/29/CE, do Conselho, de 8 de Maio relativa às medidas de protecção contra a introdução na 

Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetas e contra a sua propagação 

no interior da Comunidade. 
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Assim, interessa, desde logo, conhecer o objecto do presente Regulamento, o 

qual consta no nº 1 do artigo 1º, referindo que são estabelecidas as normas gerais 

para a realização de controlos oficiais52 destinados a garantir o cumprimento das 

normas que têm em vista o seguinte:  

“a) Prevenir, eliminar ou reduzir para níveis aceitáveis os riscos para os 

seres humanos e os animais, quer se apresentem directamente ou 

através do ambiente; e 

b) Garantir práticas leais no comércio dos alimentos para animais e dos 

géneros alimentícios e defender os interesses dos consumidores, 

incluindo a rotulagem dos alimentos para animais e dos géneros 

alimentícios e outras formas de informação dos consumidores.” 

Relativamente aos controlos da verificação da legislação relativa aos géneros 

alimentícios e alimentos para animais, este Regulamento prescreve que os controlos 

comunitários nos Estados-membros devem permitir que os serviços de controlo da 

Comissão comprovem que a referida legislação é aplicada de modo uniforme e 

correcto em toda a Comunidade. 

Para a realização destes controlos consagra-se no artigo 7º o recurso aos 

Princípios da Transparência e da Confidencialidade, obrigando a que as autoridades 

competentes devam assegurar que as suas actividades sejam realizadas com um 

“alto nível de transparência”, o que implica que as mesmas devem facultar ao 

conhecimento do público, com a brevidade possível, as informações que resultem 

desses controlos e da sua eficácia e, ainda, as informações que devem ser 

publicitadas por força do disposto no artigo 10º do Regulamento nº 178/2002, supra 

referidas, nomeadamente quando daí resulte um hipotético risco para a saúde 

                                                 
 
52 Por “controlos oficiais” deve entender-se: “qualquer forma de controlo que a autoridade competente 

ou a Comunidade efectue para verificar o cumprimento da legislação em matéria de alimentos para 

animais e de géneros alimentícios, assim como das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos 

animais” segundo a definição que consta no nº 1 do artigo 2º do presente Regulamento. 
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decorrente de um género alimentício ou de um alimento para animal e, por 

consequência, as medidas que serão tomadas para o prevenir, reduzir ou eliminar. 

Quanto à confidencialidade resulta, também, que essas informações não 

devem ser reveladas pelo pessoal afecto ao desenvolvimento das actividades de 

controlo e que estejam a coberto do sigilo profissional, nomeadamente as que 

estejam em segredo de justiça, as que integrem dados pessoais ou que digam 

respeito à defesa nacional. 
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5.4.3.1. CONTROLOS OFICIAIS DA INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS E DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE 
PAÍSES TERCEIROS 

Quanto aos controlos oficiais da introdução de alimentos para animais e de 

géneros alimentícios provenientes de países terceiros é destinado o Capítulo V, do 

Regulamento nº 882/2004, salvaguardando que o ora estipulado não prejudica os 

requisitos relativos aos controlos veterinários53, no que respeita ao facto das 

autoridades competentes para a realização daqueles controlos, serem igualmente 

competentes para verificar a conformidade da legislação, em matéria dos alimentos 

para animais e dos géneros alimentícios para consumo humano. 

Este regime, segundo o disposto no artigo 14º do presente Regulamento, 

exige também que as mercadorias que sejam colocadas sob os regimes aduaneiros 

previstos no ponto 16 do artigo 4º do Regulamento nº 2913/92, de 12 de Outubro54, 

nas alíneas b) a f), ou seja: 

“b) O trânsito; 

c) O entreposto aduaneiro; 

d) O aperfeiçoamento activo; 

e) A transformação sob controlo aduaneiro; 

f) A importação temporária”, 

                                                 
 
53 Estes controlos estão previstos na Directiva 97/78/CE de 18 de Dezembro (publicada Jornal Oficial 

L nº 24 de 30 de Janeiro de 1998) que fixa os princípios relativos à organização dos controlos 

veterinários dos produtos provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade, a qual foi 

transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 210/2000, de 2 de Setembro (publicado no Diário 

da República, Série I-A, nº 203, de 2 de Dezembro de 2000). 

 
54 Este Regulamento estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (CAC), complementado pelas 

Disposições da Aplicação do Código Aduaneiro Comunitário (DACAC) estabelecidas ao abrigo do 

Regulamento (CEE) nº 2454/93, da Comissão, de 2 de Julho de 1993. 
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bem como as mercadorias destinadas a serem manuseadas nas zonas francas ou 

entrepostos francos55, não estão isentas de cumprirem os requisitos da legislação 

relativa aos géneros alimentícios e aos alimentos para animais, nem os operadores 

das empresas deste sector podem impedir a realização de novos controlos oficiais 

sobre estes produtos.  

Em caso de suspeita de incumprimento ou se houver dúvidas sobre a 

identidade ou destino real de remessas, devem ser efectuados controlos oficiais de 

modo a confirmar ou eliminar quaisquer dúvidas, podendo haver, inclusive, a 

retenção desses produtos até que as autoridades competentes estejam munidas dos 

resultados sobre a questão suscitada. 

Para maior segurança poderão ser aprovados controlos prévios à exportação 

de alimentos para animais e de géneros alimentícios, realizados por um país terceiro 

antes dos referidos produtos serem exportados para a Comunidade para haver 

garantias de que foram cumpridos os requisitos exigidos para a importação dos 

mesmos no espaço comunitário, tal como se encontra previsto nos termos do artigo 

23º ex vi do nº 3 do artigo 62º deste Regulamento nº 882/2004. 

Relativamente à competência atribuída por este diploma para a realização 

dos controlos oficiais, consagra-se que os serviços aduaneiros devem cooperar, em 

parceria, com as autoridades competentes e podendo até suceder que os produtos 

em questão possam não ser autorizados a ser introduzidos ou manuseados nas 

zonas francas ou nos entrepostos francos, sem o acordo da autoridade competente. 

 

                                                 
 
55 Definidos na alínea b) do ponto 15 do artigo 4º do referido Código Aduaneiro Comunitário. 
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5.4.3.2. ACTIVIDADES COMUNITÁRIAS NO ÂMBITO DOS CONTROLOS 
OFICIAIS 

O Regulamento nº 882/2004, em análise, consagra neste âmbito três tipos de 

intervenções para levar a efeito os controlos oficiais, a saber;  

 

5.4.3.2.1.Controlos comunitários nos Estados-membros  

Estes controlos encontram-se previstos no artigo 45º, importando realçar que 

estes controlos são realizados nos diversos Estados-membros, sob a forma de 

auditorias gerais e específicas, por peritos da Comissão, podendo esta entidade 

nomear peritos dos próprios Estados-membros para prestarem assistência àqueles, 

sendo organizadas em cooperação com as autoridades competentes de cada 

Estado-membro. 

O objectivo principal desses controlos é, de uma forma geral, é verificar a 

conformidade dos planos anuais de controlo plurianuais efectuados nos Estados-

membros, de acordo com o previsto no nº 2 do artigo 17º do Regulamento nº 

178/2002 e a legislação comunitária em vigor. 

Devem ser feitos com alguma regularidade e podem ser complementados por 

auditorias e inspecções específicas, em áreas determinadas, após a realização dos 

controlos a Comissão elabora um relatório com os resultados constatados e torna-o 

público. Estas auditorias e inspecções podem ter como fim, por exemplo, investigar 

problemas importantes ou recorrentes nos Estados-membros ou investigar situações 

de emergência, problemas emergentes ou evoluções recentes que ocorram no seio 

de cada Estado-membro individualizado. 

Após os resultados do relatório final os Estados-membros devem tomar as 

medidas necessárias e adequadas tendo em conta as recomendações dos peritos 

na sequência da realização dos controlos oficiais. 
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5.4.3.2.2.Controlos comunitários em países terceiros 

Para além dos referidos controlos que a Comissão realiza no próprio espaço 

comunitário, ao abrigo do artigo 46º, do Regulamento nº 882/2004, a Comissão está 

também devidamente habilitada para, através dos seus peritos, realizar controlos 

oficiais nos países terceiros, podendo, igualmente, nomear peritos dos Estados-

membros para lhes prestarem assistência, para verificarem a conformidade ou a 

eventual equivalência da legislação destes países relativamente à legislação 

comunitária em matéria de géneros alimentícios, de alimentos para animais e, ainda, 

sobre a saúde animal, relativamente aos países que pretendem exportar aqueles 

produtos para a Comunidade. 

Para o efeito do citado Regulamento e nos termos dos artigos 47º e 48º que 

estabelecem, respectivamente, as condições gerais e específicas de importação, a 

Comissão é responsável por solicitar aos países terceiros que pretendam exportar 

os seus produtos para a Comunidade, todos os elementos necessários para estarem 

munidos de informações exactas e precisas sobre a organização e a gestão dos 

sistemas de controlo sanitário que é feito em cada um dos países terceiros, incluindo 

a respectiva legislação e procedimentos. 

A frequência e regularidade desses controlos oficiais serão determinadas com 

recurso a diversos critérios, nomeadamente: 

- a avaliação dos riscos dos produtos exportados para a Comunidade; 

- o volume e a natureza das importações; 

- informações recebidas pela EFSA, pela Comissão do Codex Alimentarius, a 

Organização Mundial de Saúde, entre outras entidades de reconhecido mérito 

internacional. 

Findos os controlos será elaborado um relatório com os respectivos resultados 

que é tornado público e dado a conhecer a todos os Estados-membros. 
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Prevê-se que, se for identificado um risco grave para a saúde humana ou 

animal, aquando da realização do controlo comunitário, a Comissão tem a obrigação 

legal de tomar as medidas de emergência adequadas, in casu, com recurso ao 

disposto no artigo 53º do Regulamento nº 178/2002. 

 

5.4.3.2.3. Controlos de países terceiros nos Estados-membros  

Considerando a importância, a nível mundial, da União Europeia como parceiro 

relevante nas trocas comerciais e com um peso substancial nas exportações dos 

produtos para a alimentação humana e animal, é absolutamente compreensível que 

os países terceiros efectuem controlos nos diversos Estados-membros, pelo que tal 

foi legalmente consagrado no artigo 52º deste Regulamento nº 882/2004. 

Para o efeito e por solicitação das autoridades competentes dos Estados-

membros, podem ser nomeados peritos da Comissão para prestarem assistência na 

realização dos controlos efectuados por um país terceiro, mediante a prévia 

comunicação à Comissão de todas as informações consideradas pertinentes para 

que essa assistência seja eficaz e assertiva. 

Com a realização destes controlos pelas autoridades competentes dos países 

terceiros, a Comissão compromete-se a garantir a uniformidade desses controlos e a 

disponibilizar e a clarificar a legislação em vigor, na Comunidade, sobre esta 

matéria. 

 

5.4.3.3. LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA E MÉTODOS DE ANÁLISE 

Aquando da realização dos controlos oficiais pode constatar-se a necessidade 

de recolher amostras de alimentos para animais ou de géneros alimentícios, objecto 

desses controlos. 

Nessa medida e tendo em conta que deve ser assegurada a imparcialidade e 

objectividade destes procedimentos, foram acreditados certos laboratórios a que a 

Comunidade entendeu prestar o devido reconhecimento, os quais estão 
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devidamente identificados no Anexo VII do Regulamento nº 882/2004, em análise, 

sendo por essa razão designados como “Laboratórios Comunitários de Referência”, 

os quais devem contribuir para uma elevada qualidade dos resultados analíticos. 

Entre outros factores, esses laboratórios, devem possuir profissionais 

devidamente habilitados, dispor de materiais de referência e equipamento que 

permita efectuar a determinação correcta, por exemplo, de teores máximos de 

resíduos, fixados na legislação comunitária. 

Atendendo a que, para a realização das análises, é da maior importância 

estipular critérios comunitariamente uniformes, o Anexo III, do referido Regulamento 

comunitário, por seu lado, consagra um conjunto de critérios, que tenham sido 

validados, na medida do possível, aos quais devem obedecer os métodos de 

análise, a saber: 

“a) Exactidão; 
b) Aplicabilidade (matriz e gama de concentrações); 
c) Limite de detecção; 
d) Limite de determinação; 
e) Precisão56; 
f) Repetibilidade; 
g) Reprodutibilidade; 
h) Recuperação; 
i) Selectividade; 
j) Sensibilidade; 
k) Linearidade; 
l) Incerteza das medições; 
m) outros critérios que possam ser seleccionados consoante as necessidades”. 
 

                                                 
 
56 Segundo o próprio Anexo os valores que caracterizam a Precisão devem ser obtidos a partir de um 

ensaio colectivo conduzido de acordo com um protocolo internacionalmente reconhecido para esse 

tipo de ensaio ou, quando tenham sido estabelecidos critérios de desempenho para os métodos 

analíticos, ser baseados em testes de conformidade com esses critérios. 

Dá-se preferência aos métodos de análise uniformemente aplicáveis a vários grupos de produtos em 

relação aos métodos aplicáveis unicamente a produtos específicos. 
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5.4.3.4. MEDIDAS COERCIVAS COMUNITÁRIAS E NACIONAIS 

O que se encontra, igualmente, previsto neste Regulamento nº 882/2004, são 

as consequências em caso de incumprimento das normas nele estipuladas e 

respectivas sanções a aplicar. 

Em primeiro lugar e sempre que seja detectado o incumprimento a autoridade 

competente, segundo o disposto no artigo 54º prevê que devem ser tomadas 

medidas que garantam que o operador resolva a situação que deu lugar ao não 

cumprimento a que estava vinculado por lei, atendendo para isso à natureza do 

incumprimento e aos antecedentes do operador, se os houver. 

Nesse caso notifica, por escrito e com a respectiva fundamentação, o operador 

ou o seu legal representante da medida a tomar, no caso, bem como do direito de 

recurso, procedimentos e prazos aplicáveis à situação. 

Essas medidas poderão ser, nomeadamente: imposição de procedimentos 

sanitários, restrições ou proibições da colocação no mercado de alimentos para 

animais e géneros alimentícios, tanto na importação como na exportação dos 

mesmos. 

Quanto às sanções, as quais devem ser eficazes, proporcionadas e 

dissuasivas, o artigo 55º prevê que sejam os próprios Estados-membros a 

estabelecer o quadro normativo sancionatório aplicável às infracções à legislação 

sobre esta matéria e também às infracções sobre as disposições comunitárias sobre 

a protecção da saúde e do bem-estar dos animais e zelar pela sua efectiva e 

adequada aplicação. 

Para além da constatação de incumprimento casuístico o Regulamento prevê 

no artigo 56º a aplicação de medidas de salvaguarda quando: 

“a) A Comissão disponha de provas de uma falha grave nos sistemas 

de controlo de um Estado-membro; e 

b) Tal falha possa implicar um risco de grandes proporções para a 

saúde humana, para a saúde animal ou para o bem-estar dos animais, 

directamente ou através do ambiente.” 
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As referidas medidas de salvaguarda serão tomadas ao abrigo do previsto no 

artigo 53º do Regulamento nº 178/2002 relativamente às consideradas situações de 

emergência, quando um género alimentício ou alimento para animais, originário da 

Comunidade ou importado de um país terceiro, constituir um risco grave para a 

saúde humana e animal ou para o ambiente. 

 

5.4.3.4.1. Princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade e da 
necessidade 

Da análise deste Regulamento resulta que o seu principal objectivo é garantir 

uma abordagem harmonizada em relação à realização dos controlos oficiais, mas 

atendendo a que os diversos Estados-membros poderão não ser capazes de o 

fazer, dada a sua complexidade, o seu carácter internacional e transfronteiriço, no 

caso das importações de géneros alimentícios e de alimentos para animas, a 

Comunidade pode lançar mão da aplicação do Princípio da Subsidiariedade57, para 

que esse objectivo seja alcançado. 

Este princípio encontra-se consagrado no Artigo 5º TCE (antigo artigo 3º B) 

que dispõe o seguinte: 

"A Comunidade actuará nos limites das atribuições que lhe são 

conferidas e dos objectivos que lhe são cometidos pelo presente 

Tratado. Nos domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, 

a Comunidade intervém apenas, de acordo com o princípio da 

subsidiariedade, se e na medida em que os objectivos da acção 

encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-
                                                 
 
57 O princípio da subsidiariedade tem por objectivo assegurar tomadas de decisão o mais próximo 

possível dos cidadãos, ponderando constantemente se a acção a realizar à escala comunitária se 

justifica em relação às possibilidades que oferece a nível nacional, regional ou local. Concretamente, 

trata-se de um princípio segundo o qual a União só deve actuar quando a sua acção seja mais eficaz 

do que uma acção desenvolvida a nível nacional, regional ou local (excepto quando se trate de 

domínios da sua competência exclusiva). Este princípio está intimamente relacionado com os 

princípios da proporcionalidade e da necessidade, que pressupõem que a acção da União não deve 

exceder aquilo que seja necessário para alcançar os objectivos do Tratado.  
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Membros, e possam pois, devido à dimensão ou aos efeitos da acção 

prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário". 

Prevê-se que a Comunidade ao adoptar medidas em substituição dos Estados-

membros, para alcançar o referido objectivo, não deverá exceder o necessário para 

a concretização desse objectivo, por força e ao abrigo, igualmente deste artigo do 

Tratado da União Europeia. 

 

5.4.3.4.2. Legislação pertinente quanto às medidas de execução 

No que diz respeito a esta matéria temos o Regulamento (CE) nº 2074/2005 

da Comissão, de 5 de Dezembro de 2005 

Que estabelece medidas de execução para determinados produtos ao abrigo 

do Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e para a 

organização de controlos oficiais ao abrigo dos Regulamentos (CE) nº 854/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, que derroga o Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho e altera os Regulamentos (CE) nº 853/2004 e nº 854/2004. 

Este Regulamento é composto pelos Anexos I a VIII58 

Na sequência do que foi legislado no Regulamento nº 853/2004 que 

estabelece os requisitos específicos relativos às regras de higiene aplicáveis aos 

alimentos de origem animal, verificou-se a necessidade de estabelecer 

determinadas medidas de execução específicas para a carne, os moluscos bivalves 

vivos, os produtos da pesca, o leite, os ovos, as coxas de rã e os caracóis e 

respectivos produtos transformados, pelo que o Regulamento nº 2074/2005 vem 

operar as necessárias alterações ao que tinha sido anteriormente estabelecido, nos 

citados Regulamentos. 

Por outro lado este Regulamento vem desenvolver determinadas regras e 

especificar outros requisitos não previstos no Regulamento nº 854/2004 sobre as 

regras de organização dos controlos oficiais de produtos de origem animal 

                                                 
 
58 Cfr. Apêndice II do presente trabalho. 
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destinados ao consumo humano, alterando, nomeadamente, os Anexos I, II e III, em 

conformidade com o ora disposto no Anexo VIII, do Regulamento nº 2074/2005. 

Tendo em conta que os Regulamentos nºs 853 e 854/2004, foram adoptados 

antes de 1 de Maio de 2004, não faziam referência, naturalmente, aos novos 

Estados-membros pelo que foram acrescentados os códigos ISO para os novos 

Estados e as abreviaturas para a Comunidade Europeia nas suas línguas devem, 

pois, ser acrescentados às disposições dos referidos Regulamentos. 

Foram revistas e melhoradas as informações relativas à cadeia alimentar, que 

constam agora no Anexo I, relativamente às obrigações do operador das empresas 

do sector alimentar e às obrigações das autoridades competentes, refira-se a título 

de exemplo que ficou consagrado que estas autoridades são responsáveis pela 

comunicação dos resultados de inspecção pertinentes, nos casos em que os 

animais são criados numa exploração noutro Estado-membro, devendo fazê-lo 

através do modelo de documento na língua de expedição e na língua do país de 

destino. 

Faz-se, ainda, derrogações ao previsto no Regulamento nº 852/2004 

relativamente aos alimentos com características tradicionais, estabelecendo que os 

Estados-membros podem conceder agora derrogações individuais ou gerais aos 

estabelecimentos que fabricam aqueles alimentos, mas só o poderão fazer em 

obediência ao princípio da flexibilidade, definindo-se os alimentos com 

características tradicionais, não obstante ter-se em devida conta os objectivos da 

saúde alimentar. 

No Anexo V é consagrado o acesso às listas de estabelecimentos alimentares 

aprovados através da criação, pela Comissão, de um sítio web em que cada Estado-

membro irá incluir uma ligação ao seu web nacional, isto para ajudar os Estados-

membros a elaborar as listas desses estabelecimentos, e que esse conhecimento 

seja, assim, disponível aos outros Estados-membros e a todo o público em geral, 

indica-se, assim, neste Anexo o formato dos sítios web nacionais, bem como os 

modelos e códigos para as listas dos estabelecimentos aprovados.  

São igualmente aprovados diversos modelos de certificados, nomeadamente 

certificados veterinários para a UE, cuja adopção é obrigatória em todos os Estados-
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membros, por força deste Regulamento, passando, deste modo, a que todos os 

certificados sejam uniformizados. 

Também o Regulamento (CE) nº 2076/2005 da Comissão, de 5 de 

Dezembro de 2005 

Que estabelece disposições transitórias de execução dos Regulamentos (CE 

nº 853/2004, nº 854/2004 e nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e 

que altera os Regulamentos (CE) nº 853/2004 e nº 854/2004 vem definir regras 

transitórias para os referidos Regulamentos, atendendo a que os mesmos só 

entrariam em vigor em 1 de Janeiro de 2006, se produzissem efeitos imediatos a 

partir da data da sua publicação (2004), tornar-se-ia difícil a sua execução em pleno, 

pelo que na sua própria previsão do período transitório se estabeleceu um período 

de quatro anos, o qual poderia ser encurtado, se tal fosse justificado. Também se 

previu a possibilidade de algumas disposições poderem ser revistas à luz da 

experiência, entretanto, adquirida. 

É assim instituído um período transitório de quatro anos que terminará em 31 

de Dezembro de 2009, sendo este Regulamento aplicável a partir de 1 de Janeiro de 

2006. 

Uma das situações que foram contempladas no período transitório foi a 

análise dos requisitos sanitários de importação relativos aos alimentos de origem 

animal, uma vez que se considerou que os mesmos não poderiam ser 

completamente harmonizados para determinados tipos de produtos, sendo assim 

esclarecidas certas condições de importação aplicáveis a esses produtos. 

Foi imposto um novo requisito aos operadores das empresas com o “pacote 

higiene”, tal como, entre outras, a exigência de prestação de informações relativas à 

cadeia alimentar, nesta conformidade foi aprovado um período transitório destinado 

à execução total dos requisitos exigidos em matéria de informações, nomeadamente 

apontou-se para a facilitação do fluxo de informações da exploração para o 

matadouro, flexibilizando o requisito de fornecer as informações 24 horas antes da 

chegada dos animais ao matadouro, consagrando-se no nº 2 do artigo 8º do 

Regulamento nº 2076/2005 que a autoridade competente pode autorizar que essas 

informações sejam enviadas ao operador responsável pelo matadouro, juntamente 
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com o envio dos animais, não deixando, porém, comprometer os objectivos do 

Regulamento nº 853/2004. 

No que diz respeito à acreditação dos laboratórios e sendo certo que no artigo 

12º do Regulamento nº 882/2004 se exige que os laboratórios que procedem à 

análise de amostras colhidas durante os controlos oficiais devem ser acreditados, 

faz-se, no Regulamento em apreço, uma derrogação a essa regra, relativamente aos 

laboratórios que, no âmbito da legislação anterior, não eram obrigados a estar 

acreditados, os quais podem agora requerer um prazo suplementar para cumprirem 

esse requisito legal, tendo em conta que se trata de um processo que reveste 

alguma morosidade. 

O Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comissão, de 15 de Novembro de 

2005 

Relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios  

É complementado pelo Anexo I e II, no primeiro são estabelecidos os critérios 

microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios e no segundo os estudos sobre 

a verificação do cumprimento dos critérios microbiológicos, no caso particular, da 

presença da bactéria Listeria monocytogenes responsável pela criação de risco para 

a saúde pública, particularmente presente nos alimentos prontos para consumo. 

Este Regulamento é muito importante atendendo a que vem definir os 

critérios microbiológicos e ao mesmo tempo vem também criar a obrigação para os 

operadores das empresas do sector alimentar de procederem à amostragem e 

análise para detecção de microrganismos, suas toxinas ou metabolitos, em três 

situações: 

- no quadro da verificação dos processos; 

- em relação a géneros alimentícios suspeitos de serem perigosos; 

- no contexto de uma análise de risco. 

Como requisitos gerais o artigo 2º deste Regulamento vem exigir que em 

cada fase de produção, transformação e distribuição, incluindo a venda a retalho, de 

alimentos, os operadores das empresas do sector alimentar devem tomar medidas 
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para a aplicação de boas práticas de higiene, baseadas nos princípios do HACCP, 

por forma a garantir: 

“a) O fornecimento, o manuseamento e a transformação de matérias-

primas e géneros alimentícios sob seu controlo sejam realizados de 

forma a respeitar os critérios de higiene dos processos; 

b) Os critérios de segurança dos géneros alimentícios aplicáveis 

durante todo o período de vida útil dos produtos possam ser 

cumpridos em condições razoavelmente previsíveis de distribuição, 

armazenagem e utilização.” 

Para o efeito proceder-se-à à amostragem dos produtos, cuja frequência 

deverá ser adaptada à natureza e à dimensão das empresas, desde que a 

segurança dos alimentos não seja posta em causa e que seja assegurado que os 

operadores cumprem os critérios microbiológicos59 estabelecidos neste diploma. 

São também estabelecidas regras específicas em matéria de testes e 

amostragem, nos termos do disposto no artigo 5º remetendo para o Anexo I, do 

mesmo Regulamento, referindo que os métodos de análise e os planos de 

amostragem nele previsto serão aplicados como métodos de referência. Quanto aos 

métodos analíticos, se o operador aplicar métodos diferentes dos previstos os 

mesmos deverão ser validados e certificados de acordo com os protocolos aceites 

internacionalmente, ficando a sua utilização dependente da autorização concedida 

pela autoridade competente. 

Se por aplicação dos critérios consagrados no citado Anexo I, os testes 

baseados nos critérios de segurança dos alimentos produzirem resultados 

                                                 
 
59 Segundo a definição do artigo 1º alínea b) deste Regulamento deve entender-se por:  

“Critério microbiológico: um critério que define a aceitabilidade de um produto, de um lote de géneros 

alimentícios ou de um processo, baseado na ausência ou na presença de microrganismos, ou no seu 

número, e/ou na quantidade das suas toxinas/metabolitos, por unidade(s) de massa, volume, área ou 

lote” 

Segundo a definição da alínea a) do artigo 2º. Deve entender-se por: “Microrganismos: bactérias, 

vírus, leveduras, bolores, algas, protozoários, parasitas, helmintos parasitas microscópicos, bem 

como as suas toxinas e metabolitos”. 
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insatisfatórios (analisados igualmente de acordo com os critérios de interpretação 

também consagrados no Anexo I), então o produto ou o lote de géneros alimentícios 

será retirado ou recolhido nos termos do disposto no artigo 19º do Regulamento nº 

178/2002. 

O Regulamento nº 2073/2005 prevê, ainda, no seu artigo 9º sob a epígrafe 

“análise das tendências” que os operadores das empresas deste sector analisarão 

as tendências dos resultados e se previrem que os mesmos poderão ser 

insatisfatórios devem tomar, de imediato, medidas correctivas de modo a evitar a 

ocorrência de riscos microbiológicos. Este mecanismo legal é bastante inovador, 

permitindo salvaguardar, pela experiência e análise de resultados idênticos, a 

possibilidade de evitar riscos para a saúde que assim poderão ser eliminados a título 

preventivo. 

Nesta matéria cumpre referir que a nível da legislação nacional vigora o 

Decreto-Lei nº 163/2005, de 22 de Setembro que 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2002/99/CE60, do 

Conselho, de 16 de Dezembro que estabelece as regras de polícia sanitária 

aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de 

origem animal destinados ao consumo humano. 

Este Decreto-lei é composto pelos Anexos I a IV61que dele fazem parte 

integrante. 

De acordo com o seu artigo 2º este Decreto-Lei vem estabelecer as regras 

gerais de polícia sanitárias, de produtos de origem animal e seus derivados, 

destinados ao consumo humano, em todas as suas fases, ou seja: 

- produção; 

- transformação; 

- distribuição no interior da Comunidade; 

                                                 
 
60 Publicada no Jornal Oficial L nº 18 de 23 de Janeiro de 2003. 

 
61 Cfr. Apêndice I do presente trabalho. 
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- introdução a partir de terceiros países. 

Deve entender-se por “fases de produção, transformação e distribuição” como 

estipula a alínea b) do artigo 3º “todas as fases desde a produção primária de 

géneros alimentícios de origem animal até à sua armazenagem, transporte, venda 

ou fornecimento ao consumidor final, inclusive”. 

Ainda quanto ao âmbito de aplicação o próprio diploma vem especificar no nº 

2 do artigo 2º que o mesmo é aplicável, sem prejuízo: 

- das disposições específicas reguladoras dos controlos veterinários 

aplicáveis ao comércio intracomunitário de produtos de origem animal; 

- dos princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos 

produtos provenientes de países terceiros introduzidos no território comunitário; 

- dos diplomas enumerados no Anexo I, que dele fazem parte integrante. 

Neste Anexo I encontram-se elencadas as doenças com implicações no 

comércio de produtos de origem animal para as quais foram introduzidas medidas 

de controlo pela legislação comunitária e uma lista com a legislação nacional 

respectiva, as doenças referidas são as seguintes:  

- peste suína clássica;  

- peste suína africana;  

- febre aftosa;  

- gripe aviaria;  

- doença de Newcastle;  

- peste bovina;  

- peste dos pequenos ruminantes;  

- doença vesiculosa do suíno e  

- doenças da aquicultura. 

A necessidade de estabelecer regras sanitárias específicas para reger o 

comércio intracomunitário, de produtos de origem animal destinados ao consumo 

humano, ao longo da cadeia alimentar prende-se com o facto de terem sido 
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suprimidas as barreiras ao comércio destes produtos e com a implementação do 

mercado interno na, então, designada Comunidade Europeia que veio a consagrar, 

para além de outras liberdades, a livre circulação de mercadorias em todo o espaço 

comunitário. 

Com o desaparecimento das barreiras físicas e do controlo que era efectuado 

pelas Administrações Aduaneiras de cada país em articulação com outras 

autoridades competentes, surgiu a necessidade de manter um elevado nível de 

protecção sanitária, embora com um modus operandi diferente. 

A diversidade e a complexidade crescentes da regulamentação inerente à 

circulação de mercadorias, aliadas às obrigações assumidas pelos Estados no 

quadro de instrumentos jurídicos convencionais, vieram justificar um reforço da 

cooperação no contexto de harmonização das regras de polícia sanitária. 

Efectivamente, as autoridades aduaneiras em articulação com os serviços 

sanitários e de fitossanidade estão vinculadas à aplicação da legislação comunitária 

cada vez mais complexa e exigente nesta matéria, não apenas para defesa dos 

interesses nacionais de cada Estado-membro mas igualmente, de toda a União 

Europeia, não podendo descurar o seu efectivo cumprimento. 

A articulação de diferentes autoridades no complexo processo de zelar pela 

prevenção e manutenção da segurança alimentar, que a jusante se traduz na 

promoção da saúde e do bem-estar animal e humano, é bem patente na troca de 

informações em rede, continuamente, como já constatámos neste trabalho. A nível 

legislativo essa articulação também é visível, tanto mais que se conjugam 

procedimentos para a mesma finalidade e objectivos. Vejamos que no artigo 3º o 

conceito de “Introdução” vai ser retirado do Código Aduaneiro Comunitário (CAC), 

estabelecendo-se uma harmonização ao nível de conceitos, assim é entendida a 

entrada de mercadorias no território da União Aduaneira, tendo por finalidade a sua 

colocação de acordo com os procedimentos aduaneiros do artigo 16º, nº 4, nas 

alíneas a) a f) do citado Código, estabelecido pelo Regulamento (CEE) nº 2913/92, 

do Conselho, de 12 de Outubro. 

Para a execução das medidas previstas neste Decreto-Lei a Direcção-Geral 

de Veterinária (DGV) é a autoridade competente, no nosso país, para o efeito, 
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enquanto autoridade sanitária veterinária nacional e as Direcções Regionais de 

Agricultura (DRA), enquanto autoridades sanitárias veterinárias com competência a 

nível regional. A DGV também é a entidade responsável pela promoção da 

execução dos controlos sanitários oficiais, para que a presente legislação seja 

cumprida e, caso se mostre necessário, tomar medidas de salvaguarda aplicáveis a 

produtos de origem animal. 

A DGV realiza inspecções, geralmente sem aviso prévio e os controlos 

sanitários obedecem aos requisitos específicos dos controlos veterinários aplicáveis 

ao comércio intracomunitário de produtos de origem animal. 

Por vezes, pode também suceder que sejam efectuados controlos no local, 

incluindo auditorias, por peritos da Comissão, em cooperação com as autoridades 

competentes de cada Estado-membro. Se se constatar um risco para a saúde 

animal a DGV pode decidir pelo abate dos animais ou pela destruição dos produtos 

que apresentem risco, ou tomar outras medidas de salvaguarda que considere 

adequadas e eficazes para debelar a situação. 

 

a) Condições de polícia sanitária aplicáveis a todas as fases de 
produção, transformação e distribuição de produtos de origem animal na 
Comunidade 

O Decreto-Lei nº 163/2005, de 22 de Setembro vem consagrar no seu artigo 

4º os requisitos gerais de polícia sanitária, centrando o ónus do seu cumprimento 

nos operadores das empresas do sector alimentar os quais são obrigados a 

executar, em todas aquelas fases, práticas que não provoquem a propagação de 

doenças transmissíveis aos animais, exigindo, ainda, que os produtos de origem 

animal têm de ser obtidos de animais que satisfaçam os requisitos da legislação 

nacional e comunitária sobre as condições de polícia sanitária. 

Poderá haver lugar a derrogações às exigências estabelecidas em 

conformidade com o artigo 5º, a autoridade competente poderá autorizá-las desde 

que sejam respeitadas as medidas prevista no seu Anexo I, supra referido, 

relativamente às doenças nele referidas e respeitem os requisitos aqui previstos, 
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nomeadamente que os animas não provenham de uma exploração infectada, nem 

suspeita de estar infectada, etc. 

Apesar do que está previsto relativamente às derrogações e com a 

preocupação de salvaguardar qualquer hipótese de minorar a segurança destes 

produtos, o nº 3 deste artigo vem reforçar esta ideia ao estatuir que as derrogações  

“(…) só serão concedidas quando seja possível garantir que o grau de 

protecção das doenças animais não é de nenhum modo diminuído, 

devendo ser adoptadas todas as medidas necessárias para assegurar a 

protecção da saúde animal no território nacional”. 

 

b) Fiscalização e contra-ordenações 

Sem prejuízo da competência que seja atribuída por lei a outras entidades é à 

Direcção-Geral de Veterinária e às Direcções Regionais de Agricultura que compete 

a fiscalização do cumprimento das normas do Decreto-Lei em apreço (artigo 10º). 

Quando se constatar o incumprimento dessas disposições o mesmo dará 

lugar à aplicação de uma coima, por constituir contra-ordenação, cujo montante 

mínimo é de € 250 e máximo de € 3.740 ou € 44.890, quando o agente é uma 

pessoa singular ou uma pessoa colectiva, respectivamente. 

Para além da aplicação da coima, poderá ser aplicada, cumulativamente, 

sanções acessórias, as quais são aferidas consoante a gravidade da contra-

ordenação e a culpa do agente, cuja aplicação compete ao Director-Geral de 

Veterinária, cujos processos são instruídos pela Direcção Regional de Agricultura da 

respectiva área da ocorrência do acto punível. 
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5.5. ROTULAGEM E PUBLICIDADE DOS GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

Como temos vindo a constatar, para que a União Europeia e os Estados-

membros consigam devolver a confiança aos consumidores sobre as questões 

sobre a segurança alimentar, muito tem sido feito a nível de produção legislativa, no 

sentido de abarcar, o mais possível, um vastíssimo campo de intervenção, em que a 

Comissão tem estado permanentemente activa, atenta a todos os sinais de 

eventuais crises e com uma atitude igualmente preventiva, contando para o efeito 

com a participação da EFSA e com o rigor dos seus pareceres científicos. 

Um dos aspectos que se considerou importante acautelar, através da via 

legislativa, em prol do trabalho conjunto da segurança alimentar foi, também, os 

aspectos ligados à rotulagem e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao 

consumidor final, os quais iriam contribuir para aumentar o grau de confiança nos 

alimentos, através dos esclarecimentos contidos na rotulagem e na publicidade, a 

qual não poderá ser enganosa, encontrando-se sujeita a parâmetros obrigatórios e 

rigorosos. 

Neste âmbito e a nível nacional temos o Decreto-Lei nº 560/99, de 18 de 

Dezembro que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 97/4/CE, do 

Conselho, de 27 de Janeiro e a Directiva nº 1999/10/CE, da Comissão, de 8 de 

Março, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à 

rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao 

consumidor final. 

Este diploma é complementado pelos Anexos I a VIII62 que dele fazem parte 

integrante. 

Atendendo a que ao longo dos anos foram surgindo diversas Directivas que 

foram sendo sucessivamente transpostas, houve necessidade de publicar este 

                                                 
 
62 Cfr. Apêndice I do presente trabalho. 
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Decreto-Lei com essas alterações e incluí-las no ordenamento jurídico nacional, 

dada a dispersão legislativa sobre esta matéria o que tornava difícil o seu 

conhecimento e aplicação pela indústria e pelo comércio, criando, deste modo, 

indesejáveis obstáculos que importava minorar. 

Quanto às normas sobre a rotulagem, as mesmas apresentam-se agora mais 

pormenorizadas com o objectivo de melhor esclarecer e informar o consumidor, 

nomeadamente sobre a natureza e as características do produto e dizem respeito à 

denominação de venda dos géneros alimentícios e dos seus ingredientes e, ainda, 

relativamente à obrigatoriedade de indicar a quantidade de certos ingredientes ou 

certas categorias de ingredientes. 

O seu âmbito de aplicação estabelecido no artigo 1º diz respeito às regras a 

que deve obedecer a: 

- rotulagem63; 

- apresentação; 

- publicidade e 

- indicação do lote 

dos géneros alimentícios, quer sejam ou não pré-embalados64, a partir do momento 

em que se encontram no estado em que poderão já ser fornecidos ao consumidor 

final. 

                                                 
 
63 “Rotulagem – conjunto de menções e indicações, inclusive imagens, símbolos e marcas de fabrico 

ou de comércio, respeitantes ao género alimentício, que figuram quer sobre a embalagem, em rótulo, 

etiqueta, cinta, gargantilha, quer em letreiro ou documento acompanhando ou referindo-se ao 

respectivo produto” definição constante da alínea a) do artigo 2º. 

 
64 “Género alimentício pré-embalado – unidade de venda destinada a ser apresentada como tal ao 

consumidor final e às colectividades, constituída por um género alimentício e pela embalagem em 

que foi acondicionado, antes de ser apresentado para venda, quer a embalagem o cubra na 

totalidade, quer parcialmente, mas de modo a que o conteúdo não possa ser alterado sem que 

aquela possa ser violada” definição constante da alínea c) do artigo 2º. 
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No diploma vêm descritas quais as menções que são obrigatórias, a saber: a 

denominação de venda; a quantidade líquida; a data de durabilidade mínima ou data 

de consumo e para as bebidas alcoólicas com um teor alcoométrico superior a 1,2% 

vol, terá de ser mencionada a referência ao teor alcoométrico adquirido e as 

indicações complementares que constam na lista do Anexo IV, devendo igualmente 

constar na embalagem ou nos documentos de venda a indicação do lote, a qual é da 

responsabilidade do produtor, fabricante ou acondicionador do género alimentício ou 

do primeiro vendedor estabelecido na UE, nos termos do disposto no artigo 25º, 

conjugado o nº 4 do artigo 3º. 

Esta informação é muito relevante em termos de rastreabilidade dos produtos, 

particularmente numa situação em que seja necessária a sua identificação para uma 

eventual retirada do mercado, desse produto. 

Devem constar também outras indicações tais como as que são apresentadas 

no nº 2 do artigo 3º e que constituem elementos identificadores do género 

alimentício e de informação útil ao consumidor final: 

“a) O nome ou firma ou denominação social e a morada do fabricante ou 

do embalador, ou de um vendedor estabelecido na União Europeia; 

b) A lista de ingredientes; 

c) A quantidade de determinados ingredientes ou categoria de 

ingredientes; 

d) As condições especiais de conservação, quando for caso disso, 

nomeadamente quando se trate de géneros alimentícios com data 

limite de consumo; 

e) Modo de emprego ou de utilização quando a sua omissão não 

permitir fazer um uso adequado do género alimentício; 

f) O local de origem ou proveniência, nos casos em que a omissão 

dessa menção seja susceptível de induzir o consumidor em erro 

quanto à origem ou proveniência do género alimentício”. 
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Prevê-se a derrogação a estas regras, nomeadamente em embalagens 

diminutas, em embalagens de fantasia, etc. 

Outros elementos importantes dizem respeito, por exemplo, à indicação das 

quantidades líquidas dos géneros alimentícios pré-embalados, à data de 

durabilidade mínima, à data limite de consumo, o valor do teor alcoólico de produtos 

que o contenham. 

De seguida o Decreto-Lei prevê um conjunto de normas relativas aos 

ingredientes, consagrando no artigo 14º a regra de que a lista de ingredientes de um 

género alimentício deve ser constituída pela enumeração de todos os seus 

ingredientes, por ordem de peso decrescente no momento da sua incorporação, 

precedida de uma indicação adequada incluindo a palavra ”ingredientes”. A esta 

regra geral, no mesmo normativo, acresce um conjunto de excepções. 

São também elencadas as substâncias que não são consideradas 

ingredientes, deixando claras as situações em que as referidas regras não têm de 

ser aplicadas. 

Outra indicação obrigatória é a que é regulada no artigo 24º e diz respeito ao 

idioma utilizado na rotulagem dos géneros alimentícios, que tem de ser em língua 

portuguesa, não obstante poder também ser mantida a língua estrangeira. 
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5.5.1. FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO 

A fiscalização pelo cumprimento das normas do presente Decreto-Lei eram 

inicialmente da competência da Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da 

Qualidade Alimentar (DGFCQ), porém, com a criação da ASAE através do Decreto-

Lei nº 23/2005, de 30 de Dezembro, aquele organismo foi extinto tendo passado as 

competências que lhe eram cometidas para a esfera jurídica desta nova entidade.  

Nestes termos, e sem prejuízo das competências atribuídas a outras 

entidades, a fiscalização no continente compete, pois, à ASAE e às Direcções 

Regionais de Agricultura do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas. 

As infracções constituem contra-ordenações puníveis com coima, havendo 

lugar, eventualmente, à aplicação de uma sanção acessória que consiste na perda 

de objectos pertencentes ao agente. A negligência e a tentativa são, igualmente, 

puníveis. 

 

5.5.2.ROTULAGEM NUTRICIONAL DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

Sobre esta matéria e com relevância em termos de ganho de confiança dos 

consumidores relativamente aos géneros alimentícios no sentido de poderem fazer 

opções alimentares informadas e em consciência, mostrou-se importante legislar 

nesta matéria pelo que as normas sobre rotulagem nutricional dos produtos 

alimentares haviam já constado na Directiva 90/496/CEE, do Conselho, de 24 de 

Setembro e transposta para o direito português pela Portaria nº 751/93, a qual foi 

agora revogada pelo Decreto-Lei nº 167/2004, de 7 de Julho que transpõe para a 

ordem jurídica nacional a Directiva nº 2003/120/CE, da Comissão, de 5 de 

Dezembro, relativa à rotulagem nutricional dos géneros alimentícios 
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Este diploma é complementado pelos Anexos I a III65 que dele fazem parte 

integrante. 

Vem estabelecer as normas da rotulagem nutricional dos géneros alimentícios 

no estado em que estes vão ser fornecidos ao consumidor final. 

De acordo com a definição do artigo 3º por “rotulagem nutricional” deve 

entender-se qualquer informação constante do rótulo relativa ao valor energético e 

aos seguintes nutrimentos: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibras 

alimentares, sódio, vitaminas e minerais (enunciados no Anexo I). 

Importa realçar que, regra geral, a rotulagem nutricional é facultativa, a não 

ser que a alegação nutricional66 conste do rótulo, da apresentação ou da publicidade 

do género alimentício. 

A revisão da legislação desta matéria tornou-se necessária atendendo a que no 

diploma anterior, Portaria nº 751/93, ora revogada, havia incorrecções que cumpre 

agora eliminar, nomeadamente quanto à Dose Diária Recomendada (DDR), ao 

consagrar-se no artigo 8º que as informações relativas às vitaminas e aos minerais 

devem ser expressas em percentagem da DDR, em conformidade com a lista 

constante no Anexo I, em conjugação com o nº 2 e 3 do artigo 7º, sendo expressas 

por 100 g ou 100 ml. 

                                                 
 
65 Cfr. Apêndice I do presente trabalho. 
 
66 A “alegação nutricional” é definida na alínea b) do artigo 3º como “qualquer representação e 

qualquer mensagem publicitária que enuncie, sugira ou implique que um género alimentício possui 

propriedades nutricionais especiais em razão da energia (valor calórico) que fornece, com um valor 

reduzido ou aumentado ou que não fornece, e/ou dos nutrimentos que contém, em proporção 

reduzida ou aumentada ou que não contém, não constituindo uma alegação nutricional a indicação 

qualitativa ou quantitativa de um nutrimento quando consista numa exigência constante da legislação 

específica”. 
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5.6. MATERIAIS E OBJECTOS EM CONTACTO COM OS GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

Esta matéria reveste-se, igualmente, da maior importância contribuindo a 

regulamentação sobre os materiais e os objectos que irão estar em contacto com os 

alimentos para aumentar o grau de segurança, num sector tão sensível e sujeito a 

variações e alterações pelo contacto ou exposição a determinados agentes.  

Para Costa (2007), não se pode falar em segurança alimentar sem considerar 

os materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios, sejam embalagens, louça de mesa e de cozinha, tubagens, depósitos, 

mesas de trabalho, maquinaria e equipamento para processar alimentos, ou seja, 

toda e qualquer superfície que esteja em contacto com os alimentos ou que a isso 

se destine. Estes materiais e objectos devem ser suficientemente inertes para excluir 

a transferência de substâncias para os alimentos em quantidades susceptíveis de 

representar um risco para a saúde humana, de provocar uma alteração inaceitável 

na composição dos alimentos ou uma deterioração das suas propriedades 

organolépticas.  

Estes princípios gerais estão consagrados no, designado, Regulamento-

quadro nesta matéria, o Regulamento (CE) nº 1935/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de Outubro de 2004 relativo aos materiais e objectos destinados 

a entrar em contacto com os alimentos e que revoga as Directivas 80/590/CEE e 

89/109/CEE67. 

Este Regulamento é composto pelos Anexos I a III68 que dele fazem parte 

integrante. 

                                                 
 
67 A Directiva 80/590/CEE, da Comissão, de 9 de Junho e a Directiva 89/109/CEE, do Conselho, de 

21 de Dezembro, foram transpostas para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 193/88, de 30 

de Maio o qual veio, posteriormente, a ser revogado pelo Decreto-Lei nº 175/2008, de 8 de Maio. 

 
68 Cfr. Apêndice II do presente trabalho. 
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Um dos princípios basilares nele consagrados é o de que qualquer material 

ou objecto, incluindo os materiais e objectos activos e inteligentes69, destinados a 

entrar em contacto directo ou indirecto com os alimentos deve ser suficientemente 

inerte para excluir qualquer transferência de substâncias para os alimentos, em 

quantidades susceptíveis de representar um risco para a saúde humana ou de vir a 

provocar uma alteração inaceitável na composição dos alimentos ou uma 

deterioração das suas propriedades organolépticas. 

O Regulamento em referência tem por finalidade e objectivo, tal como é 

definido no seu artigo 2º: “garantir o funcionamento eficaz do mercado 

interno…constituindo a base para garantir um elevado nível de protecção da saúde 

humana e dos interesses dos consumidores” 

Efectivamente, o contacto dos alimentos com os materiais é um aspecto 

essencial da segurança alimentar, todavia, os alimentos podem apresentar-se de 

forma diversa (secos, húmidos ou aquosos, oleosos ou gordos, alcoólicos, …), quer 

como produtos frescos, quer como conservados (esterilizados, congelados, 

liofilizados, etc…), encontrando-se assim, em condições extremamente variadas em 

contacto com materiais que igualmente podem ser os mais diversos (plásticos, papel 

e cartão, vidro, metal, cerâmica, borracha, etc…), cuja inércia química raramente é 

total. Os riscos desta inércia incompleta para a saúde do homem são, por vezes, 

difíceis de apreciar, nas condições de contacto no uso real. 

Os materiais e artigos destinados a entrar em contacto com os alimentos 

devem estar de acordo com os critérios gerais especificados no Artigo 3.º do 

Regulamento (CE) N.º 1935/2004, ou seja, não devem transferir os seus 

componentes em quantidades que possam pôr em perigo a saúde humana ou 

causar alterações inaceitáveis na composição ou nas características dos géneros 

alimentícios. 

                                                 
 
69 Por materiais e objectos inteligentes destinados em entrar em contacto com os alimentos, segundo 

a definição constante na alínea b) do artigo 2º, deve entender-se “os materiais e objectos que 

controlam o estado dos alimentos embalados ou do ambiente que envolve os alimentos”. 
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Estes critérios são também reiterados na Resolução ou documentos técnicos 

do Conselho da Europa AP (2005)2, adoptada em 14 de Setembro de 2005, sobre 

os materiais impressos e artigos destinados ao contacto com os alimentos. 

Para além dos requisitos gerais estão também previstos requisitos específicos 

para os materiais e objectos activos70 e inteligentes, medidas específicas para 

grupos de materiais e objectos e no Anexo I consta, ainda, uma lista de grupos de 

matérias e objectos que podem ser abrangidos por medidas específicas, cujos 

grupos são os a seguir elencados: 

1. Materiais e objectos activos e inteligentes; 2. adesivos; 3. cerâmicas; 4. 
cortiça; 5. borrachas; 6. vidro; 7. resinas de permuta iónica; 8. metais e ligas; 

9. papel e cartão; 10. plásticos; 11. tintas de impressão; 12. celulose 

regenerada; 13. silicones; 14. têxteis; 15. vernizes e revestimentos; 16. ceras 

e 17. madeira. 

As medidas específicas justificam-se porque é necessário estabelecer vários 

tipos de restrições e condições relativamente à utilização de materiais e objectos 

abrangidos neste Regulamento, bem como às substâncias utilizadas no seu fabrico, 

sendo que na adopção de medidas específicas susceptíveis de afectar a saúde 

pública terá sempre de ser consultada a EFSA, por força do Regulamento nº 

178/2002. 

Não havendo medidas específicas comunitárias o próprio Regulamento 

permite que os Estados-membros mantenham ou adoptem disposições nacionais, 

nesse âmbito, exigindo, porém, que as mesmas estejam em conformidade com o 

Tratado da União Europeia. 

Destaca-se ainda a importância que é dada, nesta matéria à rotulagem (artigo 

15º e símbolo indicado no Anexo II) e à rastreabilidade (artigo 17º), a qual deve ser 

                                                 
 
70 Por objectos activos deve entender-se os objectos que se destinam a prolongar o tempo de 

conservação dos alimentos ou a manter ou melhorar o estado dos alimentos embalados. Concebidos 

de forma a incorporar deliberadamente componentes que libertem substâncias para os alimentos 

embalados ou o ambiente que os envolve ou que absorvam tais substâncias desses alimentos e do 

ambiente que os envolve. 
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assegurada em todas as fases, a fim de facilitar o controlo, a eventual necessidade 

de retirada de produtos defeituosos do mercado, a informação dos consumidores e a 

imputação de responsabilidades daí decorrentes, dos materiais e objectos que são 

colocados no mercado comunitário e que devem ser identificáveis através de um 

sistema adequado que permita a sua mais completa rastreabilidade. 

Relativamente às medidas de inspecção e controlo ficam os Estados-

membros responsáveis pelos mesmos de modo a garantir o cumprimento desta 

legislação comunitária e, sendo necessário, o laboratório comunitário de referência e 

os respectivos laboratórios nacionais de referência prestarão a adequada 

assistência, nos termos do artigo 24, “contribuindo para uma elevada qualidade e 

uniformidade dos resultados analíticos”. 

Relativamente à legislação nacional mais relevante nesta matéria o Decreto-
Lei nº 175/2007, de 8 de Maio estabelece as regras de execução, na ordem jurídica 

interna, do Regulamento (CE) nº 1935/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de Outubro e revoga o Decreto-Lei nº 193/88, de 30 de Maio. 

Este diploma, visa assegurar a execução e garantir o cumprimento, no 

ordenamento jurídico interno, das obrigações decorrentes do citado Regulamento, 

relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos, 

estabelece os princípios gerais, nomeadamente, as características, restrições e 

condições de utilização, substâncias utilizadas no fabrico e normas relativas à 

rotulagem e rastreabilidade e revoga o Decreto-Lei nº 193/88 de 30 de Maio. 

Apesar do Regulamento (CE) nº 1935/2004 ter uma aplicabilidade directa em 

todos os Estados-membros, não sendo necessária a sua transposição, como no 

caso das Directivas comunitárias, na ordem jurídica nacional este Decreto-Lei vem 

tipificar as infracções e respectivas sanções, que devem ser efectivas, 

proporcionadas e dissuasivas, em caso de violação das normas do referido 

Regulamento comunitário. 

Assim, e em cumprimento do disposto no artigo 25º do Regulamento nº 

1935/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro, o presente 

Decreto-Lei estabelece quais os organismos com competência para fiscalizar o 
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cumprimento das normas daquele Regulamento, bem como o regime sancionatório 

aplicável em caso de infracção às mesmas. 

“Artigo 2º 

Competência da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

1 - Para efeitos do disposto no artigo 13º do Regulamento, a autoridade 

nacional competente é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

2 - Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a 

ASAE é também a autoridade com competência para a fiscalização do cumprimento 

das normas do presente decreto-lei e das do Regulamento nº 175/2007, de 8 de 

Maio. 

(…) 

Artigo 5º 

Instrução e decisão dos processos de contra-ordenação 

1 - A instrução dos processos de contra-ordenação compete à ASAE, que 

pode, sendo o caso, determinar o respectivo arquivamento. 

2 - A aplicação de coimas e sanções acessórias compete à Comissão de 

Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP).” 

Este Decreto-Lei estabelece o regime sancionatório e as sanções acessórias 

aplicáveis em caso de infracção, que constitui contra-ordenação punível com coima 

de € 250,00 a € 3.740,00 ou até € 44.890,00 no caso de se tratar de pessoa singular 

ou pessoa colectiva, assim constitui infracção: 

 

“ - O fabrico e comercialização de materiais e objectos destinados a entrar em 

contacto com alimentos, não conformes com as regras estabelecidas; 

- O desrespeito pela lista de substâncias autorizadas ou pelos critérios de 

pureza dessas substâncias; 

- O desrespeito pelas condições especiais de utilização das substâncias 

autorizadas ou pelos limites específicos relativamente à migração de certos 
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constituintes para o interior ou superfície dos alimentos ou, ainda, pelas disposições 

contra os riscos decorrentes do contacto bucal; 

- O não cumprimento das regras de rotulagem; 

- A não apresentação da declaração de conformidade, que ateste o 

cumprimento das regras aplicáveis; 

- A não existência de um processo que permita identificar a rastreabilidade 

dos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos.”. 

Posteriormente o Decreto-Lei nº 378/2007, de 12 de Novembro, veio introduzir 

a primeira alteração (altera o artigo 2º) ao Decreto-Lei nº 175/2007, de 8 de Maio. 

Assim, para efeitos do disposto no Regulamento, a autoridade nacional competente 

pela recepção do pedido de autorização de uma nova substância para o fabrico de 

materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos é o Gabinete 

do Planeamento e Políticas (GPP), do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas -.  

O Gabinete de Planeamento e Políticas é o organismo responsável pelas 

medidas de política relativas à qualidade e segurança alimentar e, no 

desempenho desta competência, passa a ser a autoridade nacional competente 

nesta matéria, não obstante a fiscalização do cumprimento do Decreto-Lei nº 

175/2007, de ser da competência da ASAE, como se referiu. 

Ainda em termos de legislação nacional nesta área o Decreto–Lei nº 4/2003, 

de 10 de Janeiro dá cumprimento ao disposto no artigo 10º da Directiva nº 

2002/72/CE, da Comissão, de 6 de Agosto, transpondo para a ordem jurídica interna 

diversas Directivas relativas aos materiais e objectos de matéria plástica destinados 

a entrarem em contacto com os géneros alimentícios 

Este Decreto-Lei é composto pelos Anexos I a VIII71 que dele fazem parte 

integrante. 

Surge em consequência da necessidade de revogar o anterior Decreto-Lei nº 

123/2001, de 17 de Abril, que tinha transposto para a ordem jurídica interna diversas 

                                                 
 
71 Cfr. Apêndice I do presente trabalho. 
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Directivas, as quais vieram a ser entretanto revogadas, sendo agora transpostas 

para o presente diploma um conjunto de Directivas comunitárias, reunindo-se, 

assim, num só, todo o normativo respeitante ao fabrico de materiais e objectos de 

matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios, 

estabelecendo, nomeadamente quais os aditivos que podem ser utilizados no fabrico 

daqueles materiais, quais os produtos obtidos por fermentação bacteriana exigindo, 

ainda, uma declaração de conformidade, através da exigência de uma declaração 

escrita atestando o cumprimento da legislação aplicável. 

Cabe às autoridades nacionais procederem à fiscalização do cumprimento 

das normas ora estabelecidas e, a constatar-se o incumprimento das mesmas o 

mesmo Decreto-Lei prevê e estatui um regime sancionatório, em conformidade com 

a infracção verificada constituindo as mesmas contra-ordenações puníveis com 

coima e sanções acessórias, de acordo com a sua gravidade. 

Nos diversos Anexos existe um conjunto de regras e especificações a que o 

fabrico dos materiais deve obedecer para poderem vir a ser utilizados em contacto 

com os produtos alimentares. 

De realçar que estas normas são iguais para todos os Estados-membros, 

sendo vertidas no sistema jurídico nacional através de Decreto-Lei que transpõe o 

normativo comunitário, vão além deste porque estabelecem as sanções aplicáveis 

aquando do seu incumprimento, porque neste âmbito cada Estado-membro tem 

competência para legislar individualmente.  

Constatamos que no seu conjunto, este corpo legislativo, sobre esta matéria, 

acautela devidamente a segurança alimentar através da conformidade do fabrico 

dos objectos que, em contacto com os géneros alimentícios, irão acrescentar o 

factor segurança na cadeia de valor. 
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5.7. SISTEMA HACCP  

O sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) que em 

português deve ser traduzido por Sistema de Análise de Perigos e Controlo de 

Pontos Críticos, constitui uma importante ferramenta na protecção alimentar, 

actuando, prioritariamente, a nível preventivo. 

Trata-se de uma metodologia reconhecida internacionalmente, a qual foi 

concebida nos EUA, pela NASA. Em 1991 com a publicação das “Orientações sobre 

a aplicação do HACCP” foi entendido como um instrumento de redução da 

contaminação microbiológica, pela Comissão do Codex Alimentarius, criado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para a Alimentação, destinado a desenvolver padrões de segurança 

alimentar e respectivas directivas, tendo-se tornado aceite a nível internacional. 

Este sistema de controlo dos pontos críticos é adaptável às diferentes 

necessidades de gestão de cada entidade do processo produtivo, 

independentemente do tamanho da organização e aplicável a todas as fases da 

produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios, ou seja, pode ser 

implementado desde a produção primária até ao fornecimento directo dos alimentos 

ao consumidor, abrangendo toda a cadeia alimentar, desde o produtor agrícola até à 

mesa. Ainda estão previstas todas as actividades que forneçam produtos ou 

materiais para alguma fase da cadeia alimentar, como por exemplo, transportadores 

ou fabricantes de recipientes ou contentores para alimentos. 

O seu objectivo é actuar preventivamente, minimizando os riscos alimentares, 

através da eliminação ou redução da probabilidade de se verificarem situações de 

toxinfecção alimentar, contaminações químicas, físicas ou biológicas dos alimentos. 

Constituem, assim, objectivos principais deste sistema a análise de potenciais 

perigos para a saúde e bem-estar dos consumidores, a identificação das fases onde 

esses perigos poderão, potencialmente, ocorrer e também a decisão de avaliar quais 

são os pontos críticos para a saúde do consumidor, através da aplicação da sua 

metodologia. 
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O sistema HACCP é um sistema pró-activo que se baseia na prevenção de 

problemas relativos à segurança e salubridade dos alimentos produzidos. De um 

modo simplificado, pode dizer-se que o sistema HACCP identifica os perigos 

específicos no decorrer de todas as etapas de produção, transformação e 

distribuição, desde a matéria-prima até à obtenção do produto final, define as 

medidas preventivas para minimizar a ocorrência dos mesmos e estabelece medidas 

efectivas para os controlar. 

É um sistema de carácter preventivo, porque permite detectar potenciais 

problemas de segurança alimentar antes da sua ocorrência, ou no momento em que 

ocorrem, aplicando medidas correctivas imediatas e evitando assim que seja 

afectada a segurança do produto final e a saúde do consumidor. 

Uma vez que o sistema HACCP é uma referência a nível internacional, a sua 

aplicação permite uma harmonização das condutas de segurança alimentar, 

contribuindo para um aumento na segurança e confiança do consumidor. 

 

Princípios do Sistema HACCP: 

O sistema HACCP baseia-se em sete princípios técnicos e científicos, tendo 

por finalidade garantir a inocuidade dos alimentos que devem ser considerados na 

sua aplicação prática, a saber: 

1º Princípio: Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, 

eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis; 

2º Princípio: 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; 

3º Princípio: 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; 

4º Princípio: Estabelecimento e aplicação de processos eficazes de vigilância 

em pontos críticos de controlo; 

5º Princípio: Estabelecimento de medidas correctivas quando a vigilância 

indicar que um ponto crítico de controlo não se encontra sob controlo; 
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6º Princípio: Estabelecimento de processos, a efectuar regularmente, para 

verificar que as medidas referidas do 1º ao 5º princípio funcionam eficazmente; 

7º Princípio: Elaboração de documentos e registos adequados à natureza e 

dimensão das empresas, a fim de demonstrar a aplicação eficaz das medidas 

referidas do 1º ao 6º princípio.  

 

Sempre que seja efectuada qualquer alteração nos produtos, no processo, ou 

em qualquer fase da produção, os operadores das empresas do sector alimentar 

devem proceder a uma revisão do processo e introduzirem as alterações 

necessárias. 

 

Pré-Requisitos do Sistema HACCP: 

Para que um sistema de HACCP seja efectivamente implementado, e 

funcione de forma eficaz, é necessário o cumprimento de pré-requisitos. 

Os pré-requisitos são necessários para o controlo dos perigos inerentes ao 

estado de conservação das infra-estruturas, aos utensílios e aos colaboradores. Ou 

seja, os pré-requisitos devem assegurar condições de base, em termos ambientais e 

de operação, adequadas para a produção de alimentos seguros. 

A satisfação dos pré-requisitos permite implementar um sistema HACCP de 

acordo com os sete princípios apresentados anteriormente. 

A sua obrigatoriedade legal decorre do estipulado no Regulamento (CE) nº 

852/2004, de 29 de Abril, o qual prevê que a partir de Janeiro de 2006, todas as 

actividades relacionadas com o ramo alimentar implemente um Sistema de 

Segurança Alimentar, excepcionando as actividades de produção primária, exigindo 

que nesse sistema, a implementar, sejam aplicados os princípios do HACCP, o que 

em conjunto vai reforçar os mecanismos de garantia da segurança alimentar ao 

longo da cadeia alimentar, nas diversas etapas dos produtos. 
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5.8. Rastreabilidade 

 

A rastreabiidade dos alimentos é assegurada desde a exploração agrícola até 

à mesa do consumidor, tendo em conta que existe agora uma rigorosa vigilância e 

fiscalização relativamente a todos os produtos que possam entrar na nossa 

alimentação, incluindo os alimentos para animais que, por seu lado, vão produzir 

géneros alimentícios, naturais ou transformados. 

A rastreabilidade surge por duas ordens de razões: 

Por um lado, decorre da necessidade de devolver a confiança aos 

consumidores/cidadãos, cada vez mais exigentes com os produtos que reclamam de 

qualidade, sãos, seguros e diversificados; 

Por outro, advém do compromisso e empenho, da acção da União Europeia 

em reformular e reforçar a legislação sobre a segurança alimentar através de um 

conjunto de normas abrangentes, designado como “Normas gerais da legislação 

alimentar”, que temos vindo a analisar. 

Este conceito vem a ser introduzido no Regulamento nº 178/2002, 

encontrando-se definido no nº 15 do artigo 3º, como segue: 

“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” 

Trata-se de uma ferramenta da maior importância, segundo a qual as 

empresas do sector alimentar, quer se trate de produtores, de unidades de 

transformação ou de importadores, devem tomar medidas que permitam «seguir o 

rasto» de quaisquer géneros alimentícios ou alimentos para animais, ao longo de 

toda a cadeia alimentar, desde a produção até ao consumidor final; todas as 
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empresas devem poder identificar os seus fornecedores e os seus clientes, ou seja, 

a etapa precedente e a etapa seguinte da cadeia. 

Através do estabelecimento e aplicação de um sistema de rastreabilidade, as 

empresas, facilmente, poderão obter a identificação do produto o número do lote ou 

o código de referência do produto e a sua relação com os lotes das matérias-primas 

e os registos de processamento e entrega, sucessivamente ao longo de todo o 

percurso seguido pelo produto, sendo que, em caso de surgir um perigo ou qualquer 

risco poder-se-á suster esse produto através da sua correcta identificação, 

permitindo deste modo isolá-lo dos demais. 

O artigo 18º do citado Regulamento sob a epígrafe rastreabilidade vem 

consagrar a mesma será assegurada em todas as fase de produção, transformação 

e distribuição, esta norma é aplicável, por força dos disposto no artigo 64º, a parti de 

1 de Janeiro de 2005, não obstante o Regulamento ter sido publicado em 2002, de 

modo a permitir que as empresas do sector pudesse, a seu tempo, instrumentalizar-

se devidamente pondo em execução este sistema. 

A rastreabilidade é, assim, um instrumento da maior utilidade porque permite 

facilmente identificar a ocorrência de qualquer perigo, nas diversas etapas a 

percorrer pelo produto, há um elo que facilmente pode ser quebrado, ou seja, 

havendo irregularidades pode, deste modo, suster-se o percurso dos produtos 

alimentares onde foi detectada/denunciada, promovendo-se a retirada do mercado 

dos mesmos e possibilita, igualmente, a instauração dos competentes processos de 

averiguações e da aplicação de eventuais medidas coercivas. 

Na implantação do sistema de rastreabilidade as vantagens decorrem para o 

consumidor e para o sector empresarial, o consumidor tem, desde logo, a 

informação que carece sobre o produto para uma tomada de decisão esclarecida, 

através da correcta rotulagem e as empresas, face ao eventual prejuízo de retirada 

dos mercados desses produtos, optam por aderir a este sistema, tanto mais que 

através do mesmo poderá saber-se a origem dos riscos a montante (identificando a 

origem da mercadoria e os processos por que passou) e a jusante (sabendo onde se 

podem encontrar os lotes de produtos já processados e submetidos aos elos 

seguintes da cadeia de valor). 
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Para a eficácia dos controlos exige-se que toda a informação deverá estar 

disponível sempre que as autoridades o exijam, dentro dos ditames da transparência 

a que obedece as novas regras implementadas no âmbito da segurança alimentar. 

A rastreabilidade, do ponto de vista da gestão da informação, consiste em 

associar sistematicamente um fluxo de informação a um fluxo físico de mercadorias, 

de modo a que se possa recuperar, num determinado instante, a informação 

requerida relativa ao produto ou lotes de produto. 

Deduz-se, por conseguinte que o estabelecimento de um exaustivo sistema 

de rastreabilidade, apesar de só por si não garantir a segurança, é uma chave 

essencial para a caracterização e controlo dos riscos que tenham impacto directo ou 

indirecto na segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais. 
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5.9. Plano Nacional de Controlo de Resíduos e Contaminantes 

Quando a União Europeia passou a estar dotada de um conjunto vasto e 

complexo de normas jurídicas que abarcavam um leque confortável de matérias no 

âmbito da sua estratégia da segurança alimentar, veio aos poucos a instituir as 

competências para a fiscalização e para a responsabilização dos diversos agentes 

ao longo da cadeia alimentar, preocupando-se em averiguar se as normas sobre a 

produção, transformação, armazenagem, etc. e ainda as relativas à informação dos 

consumidores, estavam a ser correctamente aplicadas em todos os Estados-

membros como nos países terceiros, para isso veio a ser criado o Serviço Alimentar 

e Veterinário (SAV) 72, no seio da Comissão Europeia, com o objectivo de fiscalizar o 

cumprimento da legislação na área da segurança e qualidade dos alimentos e nos 

sectores veterinário e fitossanitário, contribuindo para o desenvolvimento desta 

política comunitária.  

Tem constituído uma das grandes preocupações da União Europeia e dos 

restantes países, de um modo geral, as “contaminações” nos géneros alimentícios e 

nos alimentos para animais, que têm conduzido às, sobejamente, conhecidas “crises 

alimentares”, geradoras de intoxicações e, muitas das vezes, conducentes à morte, 

o que cria um clima generalizado de instabilidade e receio que urge, 

atempadamente, resolver pelas instâncias próprias. 

Veja-se o seguinte quadro relativo aos perigos de origem animal e as doenças 

que os mesmos podem gerar ou estar associados: 

 

                                                 
 

72 O SAV faz parte da Direcção Geral da Saúde e da Defesa do Consumidor e tem a sua 

sede em Grange, Co. Meath, na Irlanda. 

Desde 1997, o número de pessoas que trabalha no SAV aumentou de 74 para 163, actualmente. 

Destas, 81 são inspectores que participam regularmente em missões de inspecção in loco, sendo as 

restantes, pessoal de gestão e de apoio. O SAV divide se em seis unidades, cada uma com 

responsabilidades específicas. 

Fonte: http://ec.europa.eu/food 
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PERIGOS DE ORIGEM ANIMAL 

Tipos de perigos Exemplos de perigos Exemplos alimentos associados Potenciais doenças 

Biológicos 

Bactérias 
 
 
Vírus 
 
 
 
Parasitas 
 
 
Priões 

Salmonella 
Campylobacter jejuni  
 
Rotavírus 
Vírus da Hepatite A 
 
 
Toxoplasma 
Giardia 
 
Agente da BSE 

Ovos, aves, leite cru e derivados 
Leite cru, queijos, gelados, saladas 
 
Saladas, frutas e entradas 
Peixe, marisco, vegetais, água, 
frutos , leite 
 
Carne de porco, borrego 
Água, saladas 
 
Materiais de risco especificado de 
bovino 

Salmonelose 
Campilobacteriose 
 
Diarreia 
Hepatite A 
 
 
Toxoplasmose 
Giardose 
 
Variante da doença de 
Creutzfeldt-Jakob 

Químicos 

Toxinas naturais 
 
 
 
Poluentes de origem 
industrial 
 
Contaminantes 
resultantes do 
processamento 
alimentar 
 
Pesticidas 
 
 
Medicamentos 
veterinários 
 
Aditivos não autorizados 
 
 
Materiais em contacto 
com alimentos 
 
Outros 

Aflatoxinas 
Solanina 
Toxinas marinhas 
 
Mercúrio, cádmio e chumbo 
Dioxinas, PCBs 
 
Acrilamida 
Hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos 
 
 
Insecticidas, herbicidas, 
fungicidas 
 
Anabolizantes, antibióticos 
 
 
Sudan I-IV, Para Red 
(corantes) 
 
Alumínio, estanho, plástico 
 
 
Produtos de limpeza, 
lubrificantes 

Frutos secos, milho, leite e derivados 
Batata 
Bivalves, marisco 
 
Peixe 
Peixe, gorduras animal 
 
Batatas fritas, café, biscoitos, pão 
Fumados, óleos vegetais, grelhados 
 
 
 
Legumes, frutas e derivados 
 
 
Carne de aves, porco, vaca 
 
 
Molhos, especiarias 
 
 
Alimentos enlatados ou embalados 
em plástico 

Cancro, malformações 
congénitas, partos 
prematuros, alterações do 
sistema imunitário, doenças 
degenerativas do sistema 
nervoso, alterações 
hormonais, disfunção ao nível 
de diversos orgãos, alterações 
de fertilidade, doenças 
osteomusculares, alteração de 
comportamentos. 

Físicos 

Ossos, espinhas, vidros, metal, pedras Lesões 

Nutricionais 

Sal em excesso 
 
Gorduras em excesso 
 
Açúcar em excesso 
 
Alergenos 

Sal de adição, snacks 
 
Manteiga, enchidos, carnes gordas 
 
 
 
Leite de vaca, amendoim, ovos, 
crustáceos 

Doenças cardio-vasculares 
 
Obesidade 
Diabetes 
 
 
Alergias 

Figura 7. – Quadro dos perigos biológicos, químicos, físicos e nutricionais, de origem animal (ASAE). 
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Tem sido entendido que os contaminantes são substâncias que não são 

adicionadas intencionalmente aos alimentos, podendo resultar de contaminação 

ambiental, mas podem também resultar de práticas agrícolas, da produção, 

processamento, armazenagem, embalagem e transporte ou de práticas 

fraudulentas. 

A ser assim, ao constatar-se a presença de algumas substâncias nos 

produtos alimentares, tal resulta de uma utilização intencional. Nos alimentos de 

origem animal e vegetal podem ser encontrados resíduos de pesticidas e nos 

produtos alimentares de origem animal podem surgir resíduos de medicamentos 

veterinários 

A contaminação tem geralmente um impacto negativo na qualidade dos 

alimentos e pode implicar um risco para a saúde humana. Assim sendo, a União 

Europeia adoptou medidas para minimizar os contaminantes nos géneros 

alimentícios, tendo sido criado o plano de vigilância que assegura que os alimentos 

sejam isentos de resíduos tóxicos e perigosos, através do designado Plano Nacional 

de Controlo de Resíduos (PNCR), tornando-se obrigatório em todos os Estados-

membros, por sua vez através do Regulamento base (CEE) nº 315/93, de 8 de 

Fevereiro veio a ser estabelecido os procedimentos comunitários para os 

contaminantes presentes nos géneros alimentícios., consagrando como princípios 

básicos os seguintes: 

• proibição de comercialização de géneros alimentícios que contenham 

um contaminante em quantidade toxicologicamente inaceitável do ponto de vista 

da saúde pública e em especial no plano toxicológico;  

• manutenção dos teores de contaminantes aos níveis mais baixos, 

razoavelmente permitidos pelas boas práticas, em todas as fases de do produto, 

desde a produção, ao fabrico, processamento, preparação, tratamento, 

acondicionamento, embalagem, transporte ou armazenagem;  

• estabelecimento de tolerâncias máximas para certos contaminantes, 

por forma a proteger a saúde pública.  
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De maneira a reduzir a presença de certos contaminantes (por exemplo 

nitratos, chumbo, mercúrio, cádmio) em determinados géneros alimentícios a 

níveis tão baixos quanto razoavelmente possível, em conformidade com as boas 

práticas de fabrico ou agrícolas73, a União Europeia veio também fixar os teores 

máximos de certos contaminantes através do Regulamento nº 1881/2006, de 19 

de Dezembro, que veio revogar o anterior Regulamento nº 466/2001 para ter em 

conta as novas informações e desenvolvimentos do Codex Alimentarius, a fim de 

proteger a saúde pública, por se entender que é essencial manter os 

contaminantes a níveis que sejam aceitáveis do ponto de vista toxicológico 

 

5.9.1. RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 

Já há muito tempo que os medicamentos veterinários têm vindo a assumir 

uma relevante importância dado que são, normalmente, utilizados na criação 

intensiva de animais para consumo humano como medida terapêutica ou 

profiláctica, contribuindo a sua utilização igualmente, para o bem-estar dos animais. 

Alguns desses compostos são também utilizados como promotores de crescimento, 

prática que é ilegal e punida de acordo com a Lei.  

No entanto, há um determinado conjunto de compostos com acção 

farmacológica cuja utilização é permitida, pois para além do efeito terapêutico e 

profiláctico desejável, podem contribuir para um aumento na eficácia da conversão 

da alimentação, dando lugar a um ganho diário no peso dos animais. 

Nos produtos destinados à alimentação humana obtidos de animas nos quais 

foram administrados medicamentos de uso veterinário para a produção de alimentos 

podem surgir resíduos desses medicamentos, particularmente quando são 

administradas doses elevadas, antes do respectivo abate, os quais são indesejáveis 

nos alimentos porque são potencialmente tóxicos. 

                                                 
 
73 Conceito designado por ALARA – As Low As Reasonably Achievable (tão baixo quanto 

razoavelmente possível). 
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Com o progresso científico e tecnológico, hoje em dia já se torna possível 

detectar níveis cada vez mais baixos de resíduos de medicamentos veterinários nos 

géneros alimentícios, com o objectivo último de proteger a saúde pública, nesta 

conformidade o papel interventor da União Europeia ganha importância e 

pertinência, no sentido de vir a estabelecer, para todos os géneros alimentícios de 

origem animal, incluindo a carne, o peixe, o leite, os ovos e o mel, os limites 

máximos de resíduos (LMR) das substâncias farmacologicamente activas utilizadas 

nos medicamentos veterinários. Tal regulamentação veio a ser operada através do 

Regulamento (CEE) nº 2377/90, do Conselho, de 26 de Junho de 1990 que prevê 

um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de 

medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal. 

Deste Regulamento fazem parte os Anexos I a V que dele fazem parte 

integrante, com o seguinte teor: 

Anexo I – Lista das substâncias para as quais foi possível estabelecer limites 

máximos de resíduos (LMR); 

Anexo II – Lista das substâncias para as quais não se torna necessário 

estabelecer LMR, uma vez que não representam perigo para a saúde 

pública; 

Anexo III – Lista das substâncias para as quais foram estabelecidos LMR 

provisórios. 

Anexo IV – Lista das substâncias para as quais não pode ser fixado qualquer 

LMR dada a sua perigosidade em termos de saúde dos 

consumidores. A administração destas substâncias a animais 

utilizados para consumo humano é proibida. 

Anexo V – Informações e dados para um pedido de estabelecimento de LMR 

Considerou-se que se se deixasse aos Estados-membros a faculdade de 

estabelecerem livremente esses limites poder-se-ia criar entraves à livre circulação 

dos géneros alimentícios e até dos próprios medicamentos veterinários, ora tendo m 

conta que estes medicamentos constituem um auxiliar bastante valioso no 

incremento da produção agrícola, a Comunidade entendeu ser seu dever 
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estabelecer, ela própria, esses valores, tendo em conta a que os medicamentos 

veterinários, como meio profiláctico e terapêutico podem ainda ser usados como 

promotores do crescimento, sobretudo na criação intensiva de animais para 

consumo humano. 

A UE através do PNCR consegue controlar a utilização indevida dos 

medicamentos veterinários. Para além do citado Regulamento também a Directiva 

96/22/CE, do Conselho, de 29 de Abril, relativa à proibição de certas substâncias 

com efeitos hormonais ou tireostáticos, vem complementar aquele quadro jurídico, 

proibindo o uso indevido de promotores de crescimento. Esta Directiva foi transposta 

para o direito nacional pelo Decreto-Lei nº 185/2005, de 4 de Novembro, e a 

Directiva nº 96/23/CE, do Conselho, de 29 de Abril relativa a medidas de controlo a 

aplicar a certos subprodutos e aos seus resíduos em animais vivos e respectivos 

produtos, a qual foi transposta pelo Decreto-Lei nº 148/99, de 4 de Maio os quais 

vão constituir o fundamento legal do Plano Nacional de Controlo de Resíduos dá 

cumprimento cujos objectivos são os seguintes:  

 Detectar a administração ilegal de substâncias proibidas e a 

administração abusiva de substâncias autorizadas.  

 Confrontar os resíduos de medicamentos veterinários com os limites 

máximos de resíduos fixados no Regulamento (CEE) n.º 2377/90 do 

Conselho de 26 de Junho.  

 Controlar a concentração dos contaminantes ambientais,  
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Para proceder ao controlo da análise dos resíduos são estabelecidos 

laboratórios de referência, devidamente credenciados, o Laboratório Nacional de 

Investigação Veterinária (LNIV) é o laboratório nacional de referência em Portugal, o 

qual desde Abril de 2008 está certificado pela APCER74 estando o Sistema de 

Gestão da Qualidade do LNIV, em conformidade com a norma NP EN ISO 9001: 

2000, para os seguintes âmbitos de actuação: 

- Plano Nacional de Controlo de Resíduos - resíduos de substâncias do 

grupo A (metabolitos de nitrofuranos, anabolisantes e nitroimidazóis) e do 

grupo C (cádmio e chumbo) em animais vivos e produtos de animais.  

- Exames anatomopatológicos e histopatológicos em matrizes biológicas de 

origem animal.  

- Diagnóstico das encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET).  

- Programa de erradicação da brucelose bovina e dos pequenos ruminantes.  

- Controlo oficial de Medicamentos Veterinários Imunológicos (MVI) para os 

titulares da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

Em Portugal a Direcção-Geral de Veterinária (DGV) é a autoridade nacional 

competente para coordenar o sistema de controlo, elaborar o Plano Nacional de 

Controlo de Resíduos e recolher os resultados e as informações a transmitir à 

                                                 
 
74 A APCER - Associação Portuguesa de Certificação é um organismo português privado que se 
dedica à certificação de Sistemas de Gestão, Serviços, Produtos e Pessoas, de forma a garantir a 
qualidade e promovendo vantagens competitivas às entidades, públicas ou privadas, tanto nacionais 
como internacionais. 

Constituída pelo IPQ - Instituto Português da Qualidade, AIP - Associação Industrial Portuense (actual 
AEP - Associação Empresarial de Portugal) e pela AIP - Associação Industrial Portuguesa, em Abril 
de 1996, iniciou a sua actividade em Outubro do mesmo ano. 

A APCER é a única Entidade Portuguesa representante da rede internacional de entidades 
certificadoras IQNet (The International Certification Network) o que permite o imediato 
Reconhecimento Internacional das entidades certificadas pela APCER. 

Fonte: http://www.apcer.pt 
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Comissão da União Europeia sendo coadjuvada pelas Direcções Regionais de 

Agricultura (DRA), que são as autoridade sanitárias veterinárias regionais 

responsáveis, ao nível regional, pelas actividades de controlo. 

No desrespeito das normas instituídas sobre o controlo de resíduos e 

contaminantes as Direcções Regionais de Agricultura são ainda competentes para a 

instauração e instrução de processos de contra-ordenação, na área da prática da 

infracção, competindo ao Director-Geral de Veterinária a aplicação das coimas e das 

sanções acessórias, de acordo com a gravidade das infracções. 

Junta-se como Anexo ao presente trabalho a resposta das autoridades 

competentes portuguesas às recomendações da missão referência DG 

(SANCO)/2008-7696-MR para avaliação do controlo de resíduos e contaminantes 

nos animais vivos e nos produtos animais, incluindo o controlo dos medicamentos 

veterinários, cuja resposta foi recebida em 21 de Maio e actualizada em 9 de Julho 

de 2008. 

 

 

 

. 

 

----◊◊◊---- 
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6. CONCLUSÃO 
 

Ao longo do presente trabalho foi analisado um conjunto de medidas político-

legislativas em vigor, tendo sido feita uma avaliação da sua eficácia, 

especificamente, no âmbito das importações e das admissões dos produtos que 

integram a cadeia alimentar, tanto os géneros alimentícios como os alimentos para 

animais, tendo como objectivo determinar se se pode considerar que está 

salvaguardada a segurança da múltipla cadeia alimentar. 

Em bom rigor e em apoio do que foi investigado, estudado e analisado, 

podemos concluir que as medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 

conferem um elevado nível de segurança dos alimentos, promovendo o bem-estar e 

a saúde dos cidadãos, porquanto: 

• A UE instituiu como prioritária a política de defesa e protecção da saúde 

dos consumidores, ditando regras e fazendo-as cumprir em estreita 

cooperação e colaboração com todos os Estados-membros; 

• As disposições sobre a segurança dos produtos alimentares são 

estabelecidas com base nos conhecimentos actuais e procuram ser 

sempre adaptadas à evolução dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos; 

• As políticas e estratégias são delineadas em termos de acautelar a 

perigosidade dos contaminantes nas diversas fases da cadeia alimentar; 

• Estão devidamente implementados os mecanismos e os instrumentos 

para a prossecução daquele objectivo, nomeadamente, pela troca de 

informação, consulta, investigação, monitorização, funcionamento de 

sistemas de alerta e a sua eficácia é atestada através de uma efectiva 

fiscalização e da aplicação de um quadro sancionatório suficientemente 

gravoso dissuasor de incumprimento; 

• No vasto campo da cadeia alimentar poder-se-á considerar que, latu 

sensu, existe o comprometimento da UE em assegurar que os produtos 
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destinados à alimentação humana bem como os géneros alimentícios 

para animais apenas serão colocados em circulação ou utilizados se a 

sua qualidade for sã, íntegra e comerciável e não constituírem, quando 

correctamente utilizados, qualquer perigo para a saúde; 

• Constata-se, ainda, a necessidade de cada Estado-membro estar cada 

vez mais em articulação com a UE acautelando, devendo actuar 

preventivamente para obviar a possibilidade de existência de “crises 

alimentares” ou na sua inevitável ocorrência, estar munida de 

instrumentos de carácter vinculativo para que todos os Estados-

membros sejam obrigados a agir em conformidade com a situação. 

• Apesar da vasta legislação produzida, a segurança alimentar pressupõe 

que todas as instituições competentes estejam atentas, identificando e 

resolvendo os problemas, e se possível antecipando-se a eles, de modo 

a criar confiança nos processos de tomada de decisão subjacentes à 

legislação alimentar, tendo em conta os desenvolvimentos científicos e 

técnicos, pelo que terá de haver a todo o momento um reforço do actual 

sistema legislativo. 

• Os procedimentos e sistemas de gestão de risco devem ser cada vez 

mais rápidos e adaptados às reais circunstâncias, devendo sempre ser 

melhorada a coordenação de esforços e de actuações, tomando 

medidas mais eficazes com base nas informações científicas 

disponíveis, promovendo, assim, um elevado nível de protecção da vida 

e da saúde humanas. 

 

 

 

----◊◊◊---- 
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Apêndice I 

Decreto–Lei nº 4/2003, de 10 de Janeiro75 

Dá cumprimento ao disposto no artigo 10º da Directiva nº 2002/72/CE, da 

Comissão, de 6 de Agosto, transpondo para a ordem jurídica interna diversas 

Directivas relativas aos materiais e objectos de matéria plástica destinados a 

entrarem em contacto com os géneros alimentícios 

Anexo I a VIII 

• Anexo I – Lista de monómeros e outras substâncias iniciadoras que 

podem ser usados no fabrico de materiais e objectos de matéria plástica 

• Anexo II – Lista não completa dos aditivos que podem ser utilizados no 

fabrico de materiais e objectos de matéria plástica quando destinados a 

entrar em contacto com géneros alimentícios. 

• Anexo III – Produtos obtidos por fermentação bacteriana. 

• Anexo IV – Especificações. 

• Anexo V – Notas relativas à coluna “Restrições e ou especificações”. 

• Anexo VI – Disposições adicionais aplicáveis para verificação do 

cumprimento dos limites de migração. 

• Anexo VII – Regras básicas dos ensaios de migração global e específica 

não realizados com géneros alimentícios (subdividido por capítulos: 

simuladores de géneros alimentícios; condições de realização dos 

ensaios de migração (tempos e temperaturas); ensaios gordos 

substitutivos da migração global específica; ensaios gordos alternativos 

da migração global e específica. 

• Anexo VIII – Lista de simuladores. 

                                                 
 
75 Publicado no Diário da República, Série I-A, nº 8, de 10 de Janeiro de 2003. 

Alterado por: 

Declaração de Rectificação nº 1-P/2003, publicada no Diário da República, Série I-A, nº 50, 

Suplemento, de 28 de Fevereiro de 2003. 
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Decreto-Lei nº 560/99, de 18 de Dezembro76 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 97/4/CE, do Conselho, de 

27 de Janeiro e a Directiva nº 1999/10/CE, da Comissão, de 8 de Março, relativa à 

aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à rotulagem, 

apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao consumidor final  

Anexo I a VIII 

• Anexo I – Categorias de ingredientes cuja indicação da categoria pode 

substituir a do nome específico. 

• Anexo II - [a que se refere o artigo 15º, alínea b)] Categorias de 

ingredientes obrigatoriamente designados pelo nome da categoria 

seguido dos respectivos nomes específicos ou do número UE. 

• Anexo III – Lista de ingredientes e substâncias alimentares 

provisoriamente excluídos do anexo III do Decreto-lei nº 560/99, de 18 

de Dezembro. 

• Anexo IV – Lista dos géneros alimentícios cuja rotulagem deve incluir 

uma ou mais indicações obrigatórias 

 

                                                 
 
76  Publicado no Diário da República Série I-A, nº 293, de 18 de Dezembro de 1999 

Alterado por: 

Decreto-Lei nº 183/2002, de 20 de Agosto 

Declaração de Rectificação nº 31/2002, de 7 de Outubro 

Decreto-Lei nº 50/2003, de 25 de Março de 2003 

Decreto-Lei nº 229/2003, de 27 de Setembro de 2003 

Decreto-Lei nº 126/2005, de 5 de Agosto de 2005 

Decreto-Lei nº 148/2005, de 29 de Agosto de2005 

Decreto-Lei nº 195/2005, de 7 de Novembro de 2005 

Decreto-Lei nº 365/2007, de 2 de Novembro de 2007 
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Decreto-Lei nº 167/2004, de 7 de Julho77 que transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva nº 2003/120/CE, da Comissão, de 5 de Dezembro, relativa à 

rotulagem nutricional dos géneros alimentícios  

Anexo I a III 

• Anexo I – Vitaminas e minerais que podem ser declarados e respectiva 

dose diária recomendada (DDR) 

• Anexo II – Factores de conversão relativos ao valor energético a indicar 

• Anexo III – Unidades na declaração do valor energético e do teor de 

nutrimentos 

 

Decreto-Lei nº 163/2005, de 22 de Setembro78 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2002/99/CE, do 

Conselho, de 16 de Dezembro que estabelece as regras de polícia sanitária 

aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de 

origem animal destinados ao consumo humano 

Anexo I a IV 

• Anexo I- Doenças com implicações no comércio de produtos de origem 

animal para as quais foram introduzidas medidas de controlo pela 

legislação comunitária. 

• Anexo II – Tratamento para eliminar riscos sanitários especificados 

provenientes da carne e do leite. 

                                                 
 
77 Publicado no Diário da República Série I-A, nº 158, de 7 de Julho de 2004. 

 
78  Publicado no Diário da República Série I-A, nº 183, de 22 de Setembro de 2005. 
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• Anexo III – Marca especial de identificação para a carne proveniente de 

um território que não satisfaz todas as condições de polícia sanitária 

pertinentes. 

• Anexo IV – Princípios gerais da certificação 



Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

 
156

 

Apêndice II 

Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 200479 

Que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 

alimentícios de origem animal 

Este Regulamento é ainda complementado pelo: 

• Anexo I – Definições: 1. Carne; 2. Moluscos bivalves vivos; 3. Produtos da 

pesca; 4. Leite; 5. Ovos. 6. Coxas de rã e caracóis; 7. Produtos transformados 

e 8. Outras definições; 

• Anexo II – Requisitos aplicáveis a vários produtos de origem animal, este 

Anexo é dividido por: Secção I – Marca de Identificação (A. Aposição da 

marca de identificação; B. Forma da marca de identificação; C. Método de 

marcação); Secção II – Objectivos dos procedimentos baseados nos 

princípios HACCP; Secção III – Informações relativas à cadeia alimentar; 

• Anexo III – Requisitos específicos, também dividido por: Secção I – Carnes de 

ungulados domésticos (subdividida por capítulos relativos: transporte de 

animais vivos para os matadouros; requisitos aplicáveis aos matadouros; 

requisitos aplicáveis às salas de desmancha; higiene do abate; higiene 

durante a desmancha e a desossa; abate de emergência fora do matadouro; 

armazenagem e transporte) Secção II – Carne de aves de capoeira e de 

lagomorfos (subdividida por capítulos relativos: transporte de animais vivos 

para o matadouro; requisitos aplicáveis aos matadouros; requisitos aplicáveis 

às instalações de desmancha; higiene do abate; higiene durante e após a 

desmancha e a desossa; abate na exploração; agentes de retenção de água); 

Secção III - Carne de caça e criação; Secção IV – Carne de caça selvagem 

(subdividida por capítulos relativos: formação dos caçadores em sanidade e 
                                                 
 
79 Publicado no Jornal Oficial L nº 139, de 30 de Abril de 2004, com as alterações introduzidas pela 

Rectificação, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 2004 
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higiene; tratamento de caça grossa selvagem; tratamento de caça miúda 

selvagem); Secção V - Carne picada, preparados de carne e carne separada 

mecanicamente (subdividida por capítulos relativos: requisitos aplicáveis aos 

estabelecimentos de produção; requisitos aplicáveis às matérias-primas; 

higiene durante e após a produção; rotulagem) Secção VI – Produtos à base 

de carne; Secção VII – Moluscos bivalves vivos (subdividida por capítulos 

relativos: requisitos gerais para a colocação no mercado de moluscos bivalves 

vivos; requisitos em matéria de higiene aplicáveis à produção e colheita de 

moluscos bivalves vivos - [A. Requisitos aplicáveis às zonas de produção; B. 

Requisitos aplicáveis ao manuseamento durante e após a colheita; C. 

Requisitos aplicáveis à afinação dos moluscos bivalves vivos]; requisitos 

estruturais aplicáveis aos centros de depuração e de expedição; requisitos de 

higiene aplicáveis aos centros de depuração e de expedição - [A. Requisitos 

aplicáveis aos centros de depuração; B. Requisitos aplicáveis aos centros de 

expedição]; regras sanitárias aplicáveis aos moluscos bivalves vivos; 

acondicionamento e embalagem dos moluscos bivalves vivos; marcação de 

identificação e rotulagem; outros requisitos; requisitos específicos aplicáveis 

aos pectinídeos colhidos fora das zonas de produção classificadas); Secção 

VIII – Produtos da pesca (subdividida por capítulos: requisitos aplicáveis aos 

navios [I. - requisitos estruturais e em matéria de equipamento – A. Requisitos 

para todos os navios; B. requisitos para os navios concebidos e equipados 

para conservar os produtos da pesca frescos durante mais de 24 horas; C. 

requisitos para os navios congeladores; D. requisitos para os navios-fábrica; 

II. – requisitos em matéria de higiene]; requisitos aplicáveis durante e após o 

desembarque; requisitos aplicáveis aos estabelecimentos, incluindo navios, 

que manuseiam produtos de pesca [A. requisitos aplicáveis aos produtos 

frescos da pesca; B. requisitos aplicáveis aos produtos congelados; C. 

requisitos aplicáveis aos produtos da pesca mecanicamente separados; D. 

requisitos relativos aos parasitas]; requisitos aplicáveis aos produtos da pesca 

transformados; regras sanitárias aplicáveis aos produtos da pesca [A. 

propriedades organolépticas dos produtos da pesca; B.  
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histamina80; C. azoto volátil total81; D. parasitas; E. toxinas prejudiciais à 

saúde humana]; acondicionamento e embalagem dos produtos da pesca; 

armazenagem dos produtos da pesca; transporte dos produtos da pesca; 

Secção IX – Leite cru e produtos lácteos (subdividida por capítulos: leite cru – 

produção primária - I.- requisitos sanitários aplicáveis à produção de leite cru; 

II. – higiene nas explorações de produção de leite [A. requisitos aplicáveis às 

instalações e ao equipamento; B. higiene durante a ordenha, a recolha e o 

transporte; C. higiene do pessoal]; III. – critérios aplicáveis ao leite; requisitos 

aplicáveis aos produtos lácteos.I Requisitos de temperatura; II. – requisitos 

relativos ao tratamento térmico; III. – critérios aplicáveis ao leite cru de vaca; 

acondicionamento e embalagem; rotulagem; marcação de identificação; 

Secção X – Ovos e ovoprodutos; (subdividida por capítulos: ovos; 

ovoprodutos [requisitos aplicáveis aos estabelecimentos; II. – matérias-primas 

para o fabrico de ovoprodutos; III. – requisitos especiais de higiene aplicáveis 

ao fabrico de ovoprodutos; IV – especificações analíticas; V – rotulagem e 

marcação de identificação]; Secção XI – Coxas de rã e caracóis; Secção XII – 

Gorduras animais fundidas e torresmos (subdividida por capítulos: requisitos 

aplicáveis aos estabelecimentos de recolha ou de transformação das 

matérias-primas; requisitos de higiene para a preparação de gorduras animais 

fundidas e torresmos); Secção XIII – Estômagos, bexigas e intestinos 

tratados; Secção XIV – Gelatina (subdividida por capítulos: requisitos 

aplicáveis às matérias-primas; transporte e armazenagem das matérias-

primas; requisitos aplicáveis ao fabrico de gelatina; requisitos aplicáveis aos 

produtos acabados; rotulagem; Secção XV – Colagénio (subdividida por 

capítulos: requisitos aplicáveis às matérias-primas; transporte e 

armazenagem das matérias-primas; requisitos aplicáveis ao fabrico de 

colagénio; requisitos aplicáveis aos produtos acabados; rotulagem); 
                                                 
 
80 “Os operadores das empresas do sector alimentar deverão assegurar que não sejam excedidos os 

limites aplicáveis à histamina”. 

 
81 “Os produtos da pesca não transformados não poderão ser colocados no mercado quando exames 

químicos revelem que foram excedidos os limites de ABVT ou de ATMA”. 
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• Apêndice ao Anexo III Modelo de documento que acompanhará as matérias-

primas destinadas à produção de gelatina ou de colagénio 

 

Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 200482 

que estabelece regras específicas de organização de controlos oficiais de 

produtos de origem animal destinados ao consumo humano 

• Anexo I – Carne fresca - dividido por: Secção I – Tarefas do veterinário 

oficial (subdividida por capítulos: tarefas de auditoria; tarefas de 

inspecção [A. – Informações relativas à cadeia alimentar; B. – Inspecção 

ante mortem; C. – Bem-estar dos animais; D. – Inspecção post mortem; 

E. – Matérias de risco especificadas e outros subprodutos animais; F. – 

Testes laboratoriais]; marcação de salubridade); Secção II – Medidas 

subsequentes aos controlos (subdividida por capítulos: comunicação dos 

resultados das inspecções; decisões relativas às informações sobre a 

cadeia alimentar; decisões relativas aos animais vivos; decisões 

relativas ao bem-estar dos animais; decisões relativas à carne; Secção 

III – Responsabilidades e frequência dos controlos; (subdividida por 

capítulos: auxiliares oficiais; frequência dos controlos; participação do 

pessoal do matadouro [A. – Tarefas específicas relativas à produção de 

carnes de aves de capoeira e de lagomorfos; B. – Tarefas específicas de 

colheita de amostras e realização de testes (subdividida por capítulos: 

Qualificações profissionais [A. Veterinários oficiais; B. – Auxiliares 

oficiais ]; Secção IV – Requisitos específicos (subdividida por capítulos: 

[A. – Bovinos com menos de seis semanas; B. – Bovinos com mais de 

seis semanas]; ovinos e caprinos domésticos; solípedes domésticos; 

suínos domésticos [A. - Inspecção ante mortem; B. – Inspecção post 

mortem]; Aves de capoeira [A. - Inspecção ante mortem; B. – Inspecção 

post mortem; C. – Modelo de certificado sanitário]; lafomorfos de 

                                                 
 
82 Publicado no Jornal Oficial L nº 139, de 30 de Abril de 2004. 
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criação; caça de criação [A. - Inspecção ante mortem; B. – Inspecção 

post mortem]; caça selvagem [A. - Inspecção post mortem; B. – 

Decisões na sequência dos controlos]; riscos específicos [A. – 

Encefalopatias espongiformes transmissíveis; B. – Cisticercose; C. – 

Triquinose; D. – Mormo; E. – Tuberculose; F. - Brucelose]; modelo de 

certificado sanitário; [A. – modelo de certificado sanitário para animais 

vivos; B. – modelo de certificado sanitário para animais abatidos na 

exploração. 

• Anexo II – Moluscos bivalves vivos (subdividido por capítulos: âmbito de 

aplicação; controlos oficiais relativos aos moluscos bivalves vivos 

provenientes de zonas de produção classificadas [A. – Classificação das 

zonas de produção e de afinação; B. – Monitorização das zonas de 

produção e de afinação classificadas; C. – Decisões na sequência da 

monitorização; D. – Requisitos adicionais de monitorização; E. – Registo 

e intercâmbio de informações; F. –Controlos a efectuar pelos próprios 

operadores das empresas do sector alimentar]; controlos oficiais dos 

pectinídeos colhidos fora das zonas de produção classificadas. 

• Anexo III – Produtos da pesca (subdividido por capítulos: controlos 

oficiais de produção e comercialização; controlos oficiais dos produtos 

da pesca [A.- Exames organolépticos; B. – Indicadores de frescura; C. – 

Histamina; D. – Resíduos e contaminantes; E. – Controlos 

microbiológicos; F. – Parasitas; G. – Produtos da pesca venenosos]; 

decisões após os controlos. 

• Anexo IV – Leite cru e produtos lácteos (subdividida por capítulos: 

controlo das explorações de produção de leite; controlo do leite cru após 

a recolha). 

• Anexo V – Estabelecimentos isentos dos requisitos do nº 1 do artigo 12º  

• Anexo VI – Requisitos aplicáveis aos certificados que acompanham as 

importações 
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Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 200483 

Relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do 

cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros 

alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais 

Anexo I a VIII 

• Anexo I – Territórios referidos no ponto 15 do artigo 2º. 

• Anexo II – Autoridades competentes - dividido por capítulos: áreas de 

formação do pessoal encarregado dos controlos oficiais; aspectos 

relativos aos procedimentos de controlo. 

• Anexo III – Caracterização dos métodos de análise 

• Anexo IV – Actividades e taxas ou encargos mínimos relacionados com 

os controlos oficiais em estabelecimentos comunitários - dividido por: 

Secção A – Actividades; Secção B – Taxas mínimas (subdividida por 

capítulos: taxas ou encargos mínimos aplicáveis à inspecção ao abate; 

taxas ou encargos mínimos aplicáveis aos controlos a instalações de 

desmancha; taxas ou encargos mínimos aplicáveis a instalações de 

transformação de caça; taxas ou encargos mínimos aplicáveis à 

produção de leite; taxas ou encargos mínimos aplicáveis taxas ou 

encargos mínimos aplicáveis à produção e colocação no mercado de 

produtos da pesca e da aquicultura. 

• Anexo V – Actividades e taxas ou encargos mínimos relacionados com 

os controlos oficiais de mercadorias e animais vivos introduzidos na 

Comunidade - dividido por: Secção A – Actividades ou controlos; Secção 

B –Taxas ou encargos - (subdividida por capítulos: taxas aplicáveis à 

carne importada; taxas aplicáveis aos produtos da pesca importados; 

                                                 
 
83 Publicado no Jornal Oficial L nº 165, de 30 de Abril de 2004, com as alterações introduzidas pela 

Rectificação (CE), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Abril de 2004, publicada no 

Jornal Oficial L nº 191, de 28 de Maio de 2004. 
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taxas ou encargos aplicáveis a produtos à base de carne, à carne de 

aves de capoeira, de caça selvagem, de coelho e de caça de criação, a 

subprodutos e a alimentos para animais, de origem animal; taxas 

aplicáveis ao trânsito pela Comunidade de mercadorias e de animais 

vivos; taxas aplicáveis aos animais vivos importados. 

• Anexo VI – Critérios a ter em conta no cálculo das taxas. 

• Anexo VII – Laboratórios comunitários de referência 

• Anexo VIII – Normas de execução que permanecem em vigor por força 

do artigo 61º. 

 

Regulamento (CE) nº 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

27 de Outubro de 200484 

Relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os 

alimentos e que revoga as Directivas 80/590/CEE e 89/109/CEE85 

Anexo I a III 

• Anexo I – Lista de grupos de materiais e objectos que podem ser 

abrangidos por medidas específicas 

• Anexo II – Símbolo previsto nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 15º 

Anexo III – Quadro de correspondência das disposições das Directivas 

revogadas com o presente Regulamento. 

                                                 
 
84 Publicado no Jornal Oficial L nº 338, de 13 de Novembro de 2004. 

 
85 A Directiva 80/590/CEE, da Comissão, de 9 de Junho e a Directiva 89/109/CEE, do Conselho, de 

21 de Dezembro, foram transpostas para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 193/88, de 30 

de Maio o qual veio, posteriormente, a ser revogado pelo Decreto-Lei nº 175/2008, de 8 de Maio. 
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Regulamento (CE) nº 2074/2005 da Comissão, de 5 de Dezembro de 200586 

Que estabelece medidas de execução para determinados produtos ao abrigo 

do Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e para a 

organização de controlos oficiais ao abrigo dos Regulamentos (CE) nº 854/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, que derroga o Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho e altera os Regulamentos (CE) nº 853/2004 e nº 854/2004 

Anexo I a VIII 

• Anexo I – Informações relativas à cadeia alimentar - dividido por: Secção 

I – Obrigações dos operadores das empresas do sector alimentar; 

Secção II – Obrigações das autoridades competentes (subdividida por 

capítulos: prestação de informações relativas à cadeia alimentar; 

informações enviadas à exploração de origem; Apêndice: Modelo de 

documento. 

• Anexo II – Produtos da pesca - dividido por: Secção I – Obrigações dos 

operadores das empresas do sector alimentar (subdividida por capítulos: 

definições; inspecção visual); Secção II – Obrigações das autoridades 

competentes (subdividida por capítulos: valores-mínimos do azoto 

básico volátil total (ABVT) para determinadas categorias de produtos da 

pesca e métodos de análise a utilizar; categorias de espécies para as 

quais se encontram estabelecidos valores-mínimos de ABVT; 

determinação da concentração de ABVT no peixe e em produtos da 

pesca; dispositivo de destilação por arrastamento de vapor do ABVT 

• Anexo III – Métodos de análise reconhecidos para detectar biotoxinas 

marinhas (subdividido por capítulos: método de detecção das toxinas 

paralisantes (paralytic shellfish poison – psp); método de detecção das 

toxinas amnésicas (amnesic shellfish poison – asp); métodos de 

                                                 
 
86 Publicado no Jornal Oficial L nº 338, de 22 de Dezembro de 2005. 
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detecção das toxinas lipofílicas [A. Métodos biológicos; B. métodos de 

detecção alternativos]). 

• Anexo IV – Teor de cálcio da carne separada mecanicamente. 

• Anexo V – Lista de estabelecimentos alimentares aprovados 

(subdividido por capítulos: acesso às listas de estabelecimentos 

alimentares aprovados; formato dos sítios web nacionais, modelos e 

códigos para as listas de estabelecimentos aprovados; especificações 

técnicas). 

• Anexo VI – Modelos de certificados sanitários para as importações de 

coxas de rã, caracóis, gelatina e colagénio - dividido por: Secção I – 

Coxas de rã e caracóis; Secção II – gelatina; Secção III – colagénio. 

Apêndice I, II e III: parte A e B – modelos de certificados. 

• Anexo VII – Alterações ao Regulamento (CE) nº 853/2004. 

• Anexo VIII – Alterações ao Regulamento (CE) nº 854/2004 
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Apêndice III 
Autoridades Europeias de Segurança Alimentar 

Alemanha - Bundesinstitut für Risikobewertung 

Áustria - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH  

Bélgica - L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire  

Bélgica - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  

Bulgaria - Ministry of Agriculture and Forestry - National Veterinary Service and National 
Plant Protection Service  

Bulgária -Ministry of Health  

Dinamarca - Technical University of Denmark (DTU)  

Eslováquia - Ministry of Agriculture of the Slovak Republic  

Eslováquia - State Veterinary and Food Administration of Slovak Republic 

Espanha - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)  

Finlândia- Finnish Food Safety Authority Evira   

França - Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)  

Grécia- EFET Greece 

Holanda - Voedsel en Waren Autoriteit  

Hungria - Hungarian Food Safety Office (MEBIH)  

Irlanda  Food Safety Authority of Ireland (FSAI) 

Islândia -Umhverfisstofnun  

Itália - Ministry of Health  

Letónia - Food and Veterinary Service  

Lituânia -State Food and Veterinary Service of Lithuania 

Luxemburgo - Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire 

Noruega - Vitenskapskomiteen for mattrygghet - VKM (Observateur) 

Polónia - Chief Sanitary Inspectorate  

Reino Unido - Food Standards Agency (FSA)  

República Checa - Ministry of Agriculture of Ceska Republika (CZ), Food Safety 
Department  

Roménia - National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority  

Suécia - Swedish National Food Administration  

Suécia - Swedish Board of Agriculture 

Suécia - Swedish Chemicals Inspectorate  

Suíça - Bundesamt für Gesundheit  
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Apêndice IV 
 

Lista do número de estabelecimentos autorizados  
em países terceiros 

 
 
 

PAÍS 
Nº DE 
ESTABELECI
MENTOS 

Afeganistão 0 

Albânia 39 

Argentina 558 

Austrália 1144 

Bangladesh 61 

Barém 1 

Bielorrússia 1 

Belize 1 

Botsuana 4 

Brasil 473 

Bulgária 49 

Cabo Verde 2 

Canadá 1.091 

Chile 336 

China 568 
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PAÍS 
Nº DE 
ESTABELECI
MENTOS 

Colômbia 27 

Costa Rica 19 

Croácia 103 

Cuba 15 

Equador 133 

Egipto 15 

Ilhas Faroé 86 

Ilhas Falkland 27 

Polinésia francesa 24 

Macedónia 9 

Gabão 25 

Gâmbia 10 

Gana 67 

Gronelândia 104 

Guatemala 10 

Guiana 1 

Guiné 32 

Honduras 8 
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PAÍS 
Nº DE 
ESTABELECI
MENTOS 

Hong Kong 1 

Islândia 15 

Índia 156 

Indonésia 260 

Irão 141 

Israel 47 

Costa do Marfim 256 

Jamaica 17 

Japão 226 

Cazaquistão 6 

Quénia 17 

Kuwait 4 

Líbano 13 

Madagáscar 85 

Malásia 68 

Maldivas 5 

Mauritânia 180 

Maurícia 13 
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PAÍS 
Nº DE 
ESTABELECI
MENTOS 

Mayotte 4 

México 209 

Mongólia 35 

Marrocos 753 

Moçambique 95 

Namíbia 118 

Antilhas Neerlandesas 13 

Nova Caledónia 7 

Nova Zelândia 776 

Nicarágua 14 

Nigéria 189 

Omã 25 

Paquistão 64 

Panamá 44 

Papuásia-Nova Guiné 17 

Paraguai 11 

Peru 106 
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PAÍS 
Nº DE 
ESTABELECI
MENTOS 

Filipinas 151 

Roménia 45 

Rússia 503 

São Pedro e Miquelon 4 

Sérvia e Montenegro 3 

Seicheles 16 

Senegal 181 

Singapura 63 

África do Sul 336 

Coreia do Sul 217 

Sri Lanca 10 

Suriname 13 

Síria 14 

Suazilândia 17 

Suíça 1721 

Taiwan 385 

Tanzânia 44 

Tailândia 329 
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PAÍS 
Nº DE 
ESTABELECI
MENTOS 

Tunísia 134 

Turquia 140 

Turquemenistão 3 

Uganda 11 

Ucrânia 1 

Emirados Árabes Unidos 5 

Estados Unidos da América 598 

Uruguai 106 

Uzbequistão 6 

Venezuela 73 

Vietname 112 

Iémen 22 

Jugoslávia 14 

Zimbabué 6 

Total de Países: 100 
14.068 

Total 
Estabele- 
cimentos 

 
Fonte: Documento IP/04/627 produzido no decurso da Reunião dos Ministros da Agricultura da UE 

sobre o tema: “A União Europeia, o maior importador de produtos alimentares do mundo, 
quer facilitar o comércio dos alimentos e dos produtos agrícolas.”  
Killarney, 11 Maio 2004. 
(Adaptado do documento da DG Trade "Trade in agricultural goods and fishery products" 
versão em língua Portuguesa). 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction 

----◊◊◊---- 
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Anexo I 
 

Mapa da Legislação Nacional e Comunitária 
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Anexo II 
 

Mapa da Avaliação do Controlo de Resíduos e Contaminantes 

 

 

 
 


