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Fraude
Alimentar

Ce cria centro de conhecimento
para evitar burlas
e Falsificação

A REVOLUÇÃO
NO PACKAGING
ALIMENTAR

Conhece as tendências?

formação

Preço com IVA incluído

Curso

Não
Associado Associado

Data

Local

Duração

Comércio Internacional – Documentação para exportação

03 maio

Lisboa

7 horas

85 €

100 €

Alergias e intolerâncias alimentares

16 maio

Lisboa

3 horas

40 €

75 €

2 trimestre 2018

Gestão da fraude e autenticidade de produtos alimentares

junho

Brevemente disponível

Food defense

junho

Brevemente disponível

Embalagens alimentares

junho

Brevemente disponível

Contacte-nos para mais informaçoes: lurdesrito@ancipa.pt

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

Qualidade e Segurança Alimentar
FSSC 22000 / BRC e IFS

Responsabilidade Social
ISO 26000 e SA 8000

Planos de Comunicação e
Visibilidade Externa
Regulamento Geral
da Proteção de Dados

INFORMAÇÕES:
GERAL@DRAFTOMORROW.ORG
Tel.: (+351) 932941382
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“revolução digital” veio para ficar
e todos somos, sem exceção,
convocados para o desafio.
A dita “Indústria 4.0” está a
transformar os processos de produção
e a integração de dados, influenciando
a forma como as empresas interagem
dentro da cadeia de valor. À medida que a
tecnologia avança, a troca de informações
deve ser mais colaborativa e integrada.
Este processo vai acabar com as
fronteiras, isto é, não há distribuidor,
operador de comércio electrónico,
transportador ou operador logístico.
É disto que o consumidor está à espera.
No entanto, existem dois fatores que
restringem as empresas portuguesas de
implantar tecnologias da Indústria 4.0.
O primeiro deles é o desconhecimento.
As empresas desconhecem e têm medo
do novo. Conhecer quais as tecnologias
e entender como elas podem ajudar
as empresas é o primeiro paradigma a
extinguir. O segundo ponto é o poder
de investimento. As tecnologias que
compõem esta Indústria são demasiado
caras.
Por sua vez, e após ouvir a
intervenção do ex-Secretário de estado
da indústria, João Vasconcelos, no VI
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Actual

Seminário de Práticas Colaborativas,
organizado pela GS1, é fundamental
termos presente que a revolução digital é
importante em todo o mundo, mas é mais
importante para nós, porque não temos
petróleo, aço ou gás, mas podemos liderar
uma revolução industrial.
Um gestor de uma empresa
portuguesa pode nunca ter conhecido o
Dubai ter um investimento significativo
naquele canto do mundo a partir de
Lisboa. O clima, a gastronomia, o encanto
do saber receber e do trabalhador de
excelência faz com que num pacato
prédio de esquina da nossa “capital” se
movimente mais do que o presumível.

uma melhor comunicação de proximidade
com aqueles que todos os dias
contribuem um pouco para a “revolução
desta industria” em toda a extensão do
que significa. Por isso, nada melhor do
que iniciar o ano com uma edição sobre a
“revolução no packaging alimentar”.

A indústria alimentar é, sem dúvida,
um dos setores que mais irá crescer
neste âmbito e é fundamental que os
empresários não virem costas à revolução
que se avizinha. Neste seguimento,
também a ANCIPA irá acompanhar as
tendências e por isso, melhorámos a
nossa página de internet, tornando-a mais
intuitiva ao utilizador, na tentativa que
seja uma ferramenta de trabalho para as
empresas.

Ângela Pécurto
Coordenadora Geral da ANCIPA

Ainda este ano, contamos promover
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Data

Esta publicação foi redigida
ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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Sogenave aposta
em nova marca
de chás
A Sogenave lançou a marca de
chás e infusões Loyd no mercado
português.
No portefólio encontram-se desde os
chás mais clássicos, como o verde e
o preto, até às misturas mais exóticas
e especiais, como o mel manuka com
arando, framboesa e gengibre.
As saquetas em forma de pirâmide
foram especialmente criadas para
serem preenchidas com folhas de chá
e pedaços de frutas.
Recentemente, a empresa deu a
conhecer o lançamento de Mr. Cook,
a sua nova marca de cebola frita com
uma elevada variedade de sabores –
Bacon, Queijo, Barbecue, Vinagrete e
Chilli.

Simplex+
já chegou
ao retalho
O Governo apresentou duas medidas
integradas no Programa Simplex+ que
vêm simplificar a comunicação com
o consumidor e facilitar a gestão das
empresas de retalho e distribuição em
matéria de fiscalização.
As empresas do setor do retalho e
da distribuição passam a ter acesso
à plataforma online ‘Comunicar ao
Consumidor’, um website no qual
poderão fazer download de toda a
nova sinalética com as obrigações
legais ou facultativas do espaço,
como o livro de reclamações, horário
de funcionamento, a proibição de
fumar ou o acesso a animais.
Para além disso, os empresários do
setor passam a ter acesso a uma
plataforma na qual estão disponíveis
todos os documentos e requisitos
necessários que o estabelecimento
terá de cumprir nestas situações.
Saiba tudo em
www.comunicarconsumidor.gov.pt

FIPA promove
Conferência
sobre desafios
da indústria
agroalimentar
Subordinada ao tema “A indústria
agroalimentar e os desafios para a
década”, a 5.ª Conferência para a
Competitividade, promovida pela FIPA
(Federação da Indústrias Portuguesas
Agroalimentares) teve lugar no Hotel
Pestana Palace, em Lisboa.
Na abertura da sessão, foi transmitida
uma mensagem do Presidente
da República, que destacou a
importância do setor agroalimentar
para o equilíbrio da balança comercial
do país. Qualidade, inovação e
fiabilidade foram algumas das
palavras que marcaram o evento.
Também o Secretário de Estado
Adjunto e do Comércio, Paulo
Alexandre Ferreira enalteceu o
trabalho desta indústria e dirigiu-se
particularmente aos consumidores,
“aos se preocupam cada vez mais
com a qualidade de vida, com aquilo
que comem e com a sustentabilidade
do que comem.”
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As vendas de produtos de pastelaria
embalada nos espaços de retalho
alcançaram 112 milhões de euros até
novembro de 2017, segundo dados
da consultora Nielsen.
Por categorias, as vendas de bolos
individuais embalados cresceram
3%, face aos 12 meses anteriores,
para 85 milhões de euros. As
vendas em volume subiram 1%
para 16 milhões de quilos. Os bolos
familiares embalados, por sua vez,
aumentaram as vendas em 3% para
quase 27 milhões de euros, enquanto
em volume cresceram 1% para 4,8
milhões de quilos.
Pelo contrário, os produtos de padaria
tiveram um desempenho abaixo da
linha de água. O segmento de pão
embalado perdeu 6% das vendas
para um total de 121 milhões de
euros. A quantidade vendida caiu
9% para 43 milhões de quilos. O
segmento de tostas embaladas valeu,
assim, no mesmo período, perto de
18 milhões de euros, menos 2% face
ao período homólogo. Em quantidade
caiu 7% para 4,2 milhões de quilos.

Atual

Embalados:
Vendas do
segmento de
pastelaria
foi superior à
panificação

Food & Nutrition
Awards de
regresso para
mais uma edição

Depois do sucesso da sua 8ª
edição, o FNA regressa com as
seguintes categorias: Produto
Inovação, Sustentabilidade Alimentar,
Investigação & Desenvolvimento,
Indústria 4.0 e Educação Alimentar às
quais se pode candidatar.
As candidaturas estão abertas até
dia 31 de Maio de 2018, sendo que
serão, posteriormente, auditadas e
validadas pela APCER.

O Food & Nutrition é uma iniciativa de
referência no panorama agroalimentar
nacional que agrega numa única
plataforma de colaboração a Indústria,
a Distribuição, o Canal Horeca e a
Academia.
A ANCIPA integra o Advisory
Board, um órgão consultivo do
Food & Nutrition Awards, destinado
a aconselhar os promotores nos
assuntos que contribuam para atingir
os objetivos definidos da forma mais
eficiente e duradoura.

Tranches de
pescada Gelpeixe
eleitas produto
do ano 2018
A inovação garantiu às tranches de
pescada temperadas da Gelpeixe
o selo de Produto do Ano 2018, na
categoria refeições congeladas.
Trata-se de um produto de preparação
rápida, mas nutricionalmente saudável
e adequado aos consumidores mais
exigentes com um estilo de vida
equilibrado. Uma gama variada de
tranches de pescada da África do Sul,
já temperadas, com sabor, textura e
aspeto da grelha, sem necessidade
do uso da mesma na sua confecção,
podendo ser rapidamente preparadas
no forno.
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Assembleia Geral da ANCIPA
elege Órgãos Sociais
Os Associados da ANCIPA foram convocados a marcar presença na
Assembleia Geral da Associação, que decorreu na sua sede em Lisboa, no dia
16 de março.
Órgãos Sociais 2018/2021
Função
Empresa

Representante

Assembleia-Geral
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Confeitaria Carlos Gonçalves, Lda.
SIA - Sociedade Industrial de Aperitivos, S.A.
Cachola & Muacho, Lda

Carlos Gonçalves
João Pedro Sanches
João Cachola

Direção
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal

Gelpeixe - Alimentos Congelados, S.A.
Fábrica de Alimentos Guadiana, Lda.
Realbolo, Lda.
Matutano - Soc. de Produtos Alimentares, S.A.
Confeitaria Elvina, Lda.
CSM Iberia, S.A.
Betafri - Indústria Pré-Cozinhados, Lda.

Presidente
Secretário
Vogal

Orcape - Org. Comerciais e Alimentares, Lda.
Dailidoce - Produtos Alimentares, Lda.
Pastelaria Faruque, Lda

Manuel Tarré
Francisco Mendes
Mário Gonçalves
Filipa Martins
Luís Matias
Rui Matos
Norberto Rosa

Conselho Fiscal
João Pedro
Ângelo Pereira
José Coelho

E-Fishnet reúne
parceiros em Madrid
O projeto E-Fishnet, enquadrado no programa Erasmus+ e co-financiado pela
União Europeia juntou as sete organizações parceiras, entre as quais a ANCIPA,
numa semana de trabalho em Madrid.
O encontro, promovido pela FEDEPESCA, promotora da iniciativa, teve como
agenda a apresentação dos conteúdos formativos que brevemente irão ficar
disponíveis na plataforma e-learning do projeto e que será uma ferramenta
de trabalho a adotar por peixeiros/peixarias nos países onde o programa será
disseminado.
Portugal apresentou o módulo relativo à Segurança Alimentar garantindo a atenção
de todos os presentes.
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MAKE YOUR PRODUCTS FEEL SAFE

Soluções em aço inoxidável para a
Indústria de Alimentação

CINTAGEM DE CAIXAS COM
CINTA PLÁSTICA

FECHO DE CAIXAS DE CARTÃO
COM FITA AUTOADESIVA

VISITE-NOS NA:

DE 08 A 11 DE MAIO’18
PAVILHÃO 3 | Nivel 0 | Stand D470
BARCELONA - ESPANHA

ENVOLVIMENTO DE PALETES
COM FILME EXTENSÍVEL

TESTE A SUA NOVA MÁQUINA!
Solicite-nos uma demonstração

Máquina, Consumível e
Assistência Técnica
Como uma Solução Global

Strapex Embalagem, Lda.
Telf. +351 214 164 785
sales-pt@sigpse.com www.strapex.pt

ANCIPA
Internacionalização juntou
Associações e Governo

 ALIF participou, no dia 28 de fevereiro, em
A
reunião-debate sobre a cadeia de valor da
produção e transformação agroalimentar em
Portugal, a convite do Secretário de Estado
da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.
A reunião contou ainda com a presença
do Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Neste encontro participaram várias associações
do setor agroalimentar, que discutiram a
consolidação da cadeia de valor em Portugal,
a promoção da sua internacionalização e a
identificação de ações a implementar no futuro
próximo, face à evolução registada na última
década e ao seu atual nível de desenvolvimento.
Para além de um significativo número de
organizações associativas, participaram neste
evento a Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP), a Direção Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV) e o Gabinete
de Planeamento, Políticas e Administração Geral
do Ministério da Agricultura (GPP).

Na vertente do investimento, considerando
o objetivo de promover o desenvolvimento e
consolidação da cadeia de valor da produção e
transformação agroalimentar em Portugal foram
identificadas falhas e oportunidades.
No campo da internacionalização, considerando
o objetivo de promover mais exportações, mais
empresas exportadoras e para mais mercados,
foram propostas várias iniciativas a promover,
a curto, médio e longo prazos, pelos agentes
públicos e agentes privados.
Foram ainda apontados alguns dos custos de
contexto ao investimento e à internacionalização,
a nível interno e nos diferentes mercados.
De forma transversal à maioria das intervenções,
foi defendido o reforço das ações coletivas, a
captação de investimento, a promoção da marca
Portugal, a diversificação dos mercados, um
melhor direcionamento dos apoios públicos e a
intensificação da diplomacia económica.

RGPD sob o olhar
atento das empresas
A ANCIPA promoveu no dia 22 de janeiro uma sessão de esclarecimento no
âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que passará
a ser aplicado directamente nos Estados Membros da União Europeia,
incluindo Portugal, a partir de 25 de maio de 2018.
Com a parceria da sociedade PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados,
foram várias as empresas que marcaram presença no Auditório do Alto
dos Moinhos com o objetivo de verem esclarecidas as principais alterações
impostas pelo Novo Regulamento, bem como diferentes etapas a adotar nas
empresas para cumprimento das obrigações.
O RGPD prevê multas até 20 milhões de euros ou 4% da faturação para
grandes empresas que violem a lei.
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A

Medidas de
mitigação da
acrilamida’
em destaque
no mês de
abril

A ANCIPA, em parceria com a DGAV e a FIPA, realizou uma
sessão de esclarecimento relativa ao tema “Medidas de
mitigação da acrilamida”, que decorreu no dia 5 de abril,
no auditório do INIAV, em Oeiras.
A iniciativa juntou representantes de empresas e Entidades
Públicas, que numa manhã de trabalho contribuíram para a
partilha de experiências no que se refere à implementação de
medidas transitórias com foco no Reg.º (EU) 2017/2158,
de 20 de novembro de 2017

DATA

Mercado de
pequeno-almoço
cresce nas vendas
[mas só] em valor
D

e acordo com os dados da
Nielsen Market Track o mercado
de pequeno-almoço apresentou um
ligeiro aumento nas vendas em valor
em 2017, mas diminui em termos de
quilogramas comercializados.
A categoria e pastelaria beneficiou
da evolução positiva em valor do
segmento de bolos embalados
individuais, que alcançou os 85,3
milhões de euros, o que corresponde
a um aumento de 2% no período
analisado pela Nielsen. Contudo,
este segmento estagnou quanto
aos volumes vendidos, ficando-se
pelos 16,3 milhões de quilogramas
comercializados. Por sua vez, o
segmento de bolos embalados
familiares sofreu uma queda de 4%
em volume, com 4,7 milhões de
quilogramas comercializados, mas
atingiu um leve crescimento em valor,
com as vendas a chegarem aos 26,2
milhões de euros (+1%).
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Outra categoria, as bolachas,
manteve-se em linha com o pouco
dinamismo deste mercado. Segundo
os dados Nielsen não apresentou
desenvolvimento durante o período
analisado, atingindo vendas em valor
de 226,1 milhões de euros, enquanto
em volume evoluiu negativamente,
ficando-se pelos 57 milhões de
quilogramas, o que significa uma
diminuição de 2%.
Também a categoria de cereais de
pequeno-almoço, à semelhança
das outras, registou uma maior
estabilização do valor de mercado
e uma ligeira quebra em termos de
volume. Em 2017, os portuguese
gastaram menos comparativamente
ao ano anterior, como indicam os
dados da Kantar Worlpanel, que
confirma que a dimensão das cestas
condiciona o crescimento destas
categorias.

CONSUMO: Inovação continua
a marcar tendência
N

o que se refere a inovação, uma maior presença do consumidor mais velho – a partir dos 50 anos – e o
crescimento do mercado online marcam as principais tendências no Grande Consumo para 2018.

Por outro lado, os canais de proximidade e conveniência destacam-se como os mais dinâmicos não apenas a nível
nacional, mas também a nível internacional, ao orientarem as principais escolhas dos consumidores. Estas são
algumas das conclusões da Kantar Worldpanel, refletidas na 6.ª Edição do ‘Marcas+Consumidores’ preparado para a
Centromarca.

Tendência negativa para o
consumo ‘dentro de casa’
Segundo os dados trabalhados pela
Kantar Worldpanel, cerca de 79%
dos portugueses passaram o Natal
em casa, o que levou à compra de
uma maior quantidade de produtos
a cada ida ao supermercado. Ainda
assim, o setor mostrou uma evolução
positiva em relação ao ano anterior
quando analisadas apenas as faixas
etárias mais elevadas: entre os
50 e os 64 anos, registou-se um
crescimento de 1,6% em termos de
ocasiões de compra; a faixa etária
a partir dos 65 anos apresentou um
crescimento de 2,6%.

Canais de proximidade e
conveniência respondem às
exigências dos consumidores
A análise feita pela Kantar
Worldpanel mostra que os canais
conhecidos por proximidade e
conveniência são já uma tendência
à escala global. Em Portugal, o
mercado FMCG apresentou uma
evolução de 4,5% em valor no
online e de 7,4% nas lojas de baixos
preços, chamadas discount. Neste
segmento, Aldi e Lidl são as lojas
mais dinâmicas e atrativas de 2017 –
com uma evolução de 3% em volume
–, embora desenvolvam estratégias
de mercado distintas. Enquanto
a aposta do Lidl recai na marca
própria, o Aldi promove de forma
crescente a marca de fabricante.

Tendências do Grande Consumo
para 2018
Os dados agora divulgados apontam
a inovação como o elemento-chave
para contornar fatores externos ao
consumidor como são o caso das
taxas e dos impostos especiais sobre
o consumo.
Além da inovação, também o
consumo sénior, as compras
online, a conveniência e a
personalização perfilam-se como
principais tendências do Grande
Consumo para 2018.
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+6.2%

EXPORTAÇÕES DA
AGROINDÚSTRIA CRESCEM
6,2% AO ANO DESDE 2010

“

Setor agroalimentar é
responsável por 11,7%
do emprego, cerca de
540 mil trabalhadores
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A

fileira agroalimentar
representa “quase 8% das
exportações nacionais e 12% das
importações”. Regista uma “taxa
de crescimento anual de 6,2% ao
ano [entre 2010 e 2017], quase
o dobro do que está a crescer o
resto da economia”, confirmou
Eduardo Diniz, diretor-geral do
GPP (Gabinete de Planeamento,
Políticas e Administração Geral), por
ocasião da “5.ª Conferência para a
competitividade”, organizada pela
FIPA (Federação das Indústrias
Portuguesas Agroalimentares).

O setor agroalimentar representa
um volume de negócios de 16 mil
milhões de euros e é responsável por
11,7% do emprego, cerca de 540 mil
trabalhadores.
Este setor “tem tido um
comportamento muito significativo
para a balança comercial nacional,
com um saldo negativo de 3400
milhões de euros”. Azeite, fruta
e bebidas são os setores com
crescimentos mais significativos, com
“taxas superiores a 20%”.
No que diz respeito ao investimento,
entre 2010 e 2017, este cresceu
4,6% ao ano no setor agrícola, ou
seja, cerca de 800 milhões de euros.
Já na agroindústria o investimento
representou naquele período quase
400 milhões de euros.

Qualida

Fraude Alimentar
em foco na CE
A Comissão Europeia (CE)
anunciou o lançamento do Centro
de Conhecimento sobre a Fraude
Alimentar e a Qualidade dos
Alimentos, gerido pelo Centro
Comum de Investigação. A CE
justifica a medida com os casos
recentes de burlas e falsificações,
que atingiram os setores do azeite,
vinho, mel, peixe, leite e derivados,
aves de capoeira e outras carnes.
O Centro será constituído por
uma rede de peritos que dará
apoio técnico aos responsáveis
políticos da União Europeia (UE)
e às autoridades de cada país,
através da partilha de estudos
científicos relacionados com a

fraude e qualidade alimentar. Entre
as suas competências encontrase a coordenação das atividades
de fiscalização do mercado
(nomeadamente a composição
de alimentos da mesma marca
em países diferentes da UE)
e a possibilidade de acionar
um sistema de alerta precoce
para a fraude alimentar a nível
europeu. Esta entidade vai, ainda,
produzir bases de dados, boletins
informativos e relatórios, para serem
disponibilizados para o público em
geral.
De acordo com o Parlamento
Europeu, os dez alimentos
globalmente mais suscetíveis à

fraude são, por esta ordem, o azeite,
o peixe, os alimentos biológicos, o
leite, os cereais, o mel, o café e o
chá, as especiarias, o vinho e alguns
sumos de fruta. Em Portugal, os mais
falsificados são o peixe (espécies
diferentes da declarada e o uso de
aditivos que retêm a água e fazem
aumentar o peso do produto), os
preparados de carne (espécies
diferentes da anunciada no rótulo),
vinhos, produtos lácteos (sobretudo o
queijo) e o azeite (mistura de outros
óleos).

A REVOLUÇÃO
NO PACKAGING ALIMENTAR
O setor alimentar encontra-se em
constante evolução e as embalagens
não ficam fora da transformação
global do produto quando se trata
de inovação. A atual cultura de
usar e deitar fora irá evoluir no
sentido do packaging ser um dos
principais instrumentos na redução do
desperdício alimentar. As inovações
neste sector irão potenciar uma maior
frescura dos alimentos por mais tempo,
a preservação dos seus ingredientes e
a garantia da sua integridade.

O desafio no-e-commerce
Será que as marcas estão preparadas
para esta transformação?
Ao conceber embalagens para
visualização online e para transporte
até ao consumidor, estas devem
refletir as expectativas dos mesmos.
É fundamental que a comunicação
do packaging seja suficientemente
boa para melhorar a experiência no
comércio online. O aspeto visual
deve-se transpor à experiência do
contato físico e ambiente de loja.
A informação a constar nas
embalagens tem demonstrado ser
outro fator de compra decisivo. Os
consumidores estão cada vez mais
esclarecidos, dando preferência a
mensagens claras e rejeitando a
sobrecarga de informação.
Ainda na vertente da comunicação,
a aposta em diferentes formatos
de embalagem pode revitalizar os
lineares menos visitados.
A utilização de materiais
transparentes e o design
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contemporâneo, a reciclabilidade e
as formas únicas poderão atrair os
consumidores a esses lineares. O
minimalismo do design pode ser uma
mais valia na hora da decisão.
O consumidor quer formatos
ergonómicos, ajustados a mãos
pequenas ou mãos com menor
mobilidade, embalagens ajustadas
a famílias alargadas ou a lares
unipessoais, a consumos em casa
ou na rua. Oferecer aos produtores
flexibilidade na produção com
possibilidade de mudança rápida
entre volumes, soluções de abertura
ou formato é hoje uma mais-valia

Soluções eco inovadoras
A economia circular e a preservação
e conservação dos mares são dois
grandes chavões dos últimos tempos.
Desde os materiais utilizados
à capacidade de reutilização, o perfil
ambiental dos produtos de packaging
faz com que toda a cadeia de valor
se torne mais sustentável e reduza
custos.

“ emfoco
O perfil ambiental dos
produtos de packaging
faz com que toda a cadeia
de valor se torne mais
sustentável e reduza custos

Ao nível do consumidor, há que
oferecer a possibilidade de optar
por embalagens com uma pegada
ambiental reduzida que utilizem
materiais renováveis na sua
composição e que sejam recicláveis.
Do ponto de vista dos “embaladores
de produtos alimentares”, estamos
perante um mercado cada vez mais
exigente e competitivo que procura
soluções de embalagem custoeficientes que representem uma
verdadeira mais-valia do ponto de
vista da boa gestão de recursos.
Os cinco “ingredientes” da
embalagem ideal para os seniores
✔ Embalagem deve ser capaz de
garantir uma vida útil do produto
mais longa, para exigir menos idas
às compras;
✔ As informações nutricionais e
a data de termo de validade do
produto devem ser exibidas de
forma destacada;
✔ A impressão deve ser maior, com
imagens mais marcantes e uma
rotulagem mais clara. Isto significa
palavras com um corpo de letra
maior e cores mais brilhantes;
✔ As embalagens precisam de ser
fáceis de abrir, de modo a superar
quaisquer problemas de força de
pulso reduzida. As tampas devem
estar a uma altura adequadapara
evitar que as mãos escorreguem.

✔ As embalagens têm de ser leves
para facilitar o manuseamento. As
secções transversais redondas
também são mais fáceis de agarrar
pelos mais velhos do que as
secções transversais quadradas.
O material de embalagem precisa
de ser firme para ser mais fácil
de segurar e evitar derramar o
produto;
Embalagens on the go
As áreas metropolitanas estão a
crescer e isto implica mudanças no
estilo de vida. Cada vez mais pessoas
adotam um estilo de vida urbano, o
que, entre outras coisas, implica fazer
refeições fora de casa com maior
frequência.
É importante que a embalagem
facilite a vida dos consumidores.
Observamos ainda um aumento no
consumo on-the-go, especialmente
entre os jovens. Isto tem um impato
grande no que toca à embalagem,
sendo necessário apostar em
embalagens individuais e tampas que
permitam dosear melhor os alimentos
e beber diretamente da embalagem

“
“

Casos de sucesso:

Quer fazer um picnic? O pacote de batatas
que se converte em taça pode ser uma
opção a considerar

As saquetas individuais nos produtos
de pastelaria e confeitaria facilitam o
doseamento do produto consumido.
São ainda mais práticas para
consumo fora de casa

A Imperial apostou numa embalagem original
fácil de transportar que conquista crianças e
adultos nas épocas festivas

A informação a constar nas
embalagens deve ser clara
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A importância dos
materiais e objetos
em contato com os
Géneros Alimentícios
Quando falamos em qualidade e segurança alimentar, pode-se dizer que quase toda a importância é dada aos
géneros alimentícios em si, no entanto há uma “pequena grande” parte que não deverá, nem poderá ser descorada,
os materiais e objectos que entram em contato com os próprios alimentos. São estes materiais que processam,
envolvem e acondicionam o alimento desde a sua preparação, expedição, transporte e venda ao consumidor final,
permanecendo muitas vezes certos períodos de tempo nas nossas próprias casas
Os materiais em contato com os
aliementos incluem embalagens e
todos os materiais e substâncias que
possam estar em contacto com os
alimentos, conferindo características
e melhorando a sua performance em
todas as fases da cadeia alimentar.
Os exemplos incluem recipientes
para transportar os alimentos,
máquinas para processar alimentos,
materiais de embalagem, serviços de
cozinha e de mesa. Esses materiais
devem ser suficientemente inertes
para que os seus constituintes não
afetem negativamente a saúde do
consumidor, nem influenciem a
qualidade dos alimentos.

Com o intuito de assegurar a
conformidade destes materiais e de
forma a garantir a livre circulação de
mercadorias, encontra-se em vigor
na União Europeia (UE) um conjunto
de requisitos e controlos jurídicos.
Caso não exista legislação específica
ao nível da UE, a mesma pode ser
complementada com a legislação
nacional de cada Estado-membro.
Como tal, prevêem-se regras
vinculativas que os operadores
económicos devem cumprir de
acordo com a seguinte legislação.
Regulamento (CE) nº 1935/2004 Relativo aos materiais e objectos
destinados a entrar em contacto
com os alimentos;
Este Regulamento fixa os princípios
gerais da segurança e do carácter
inerte para todos os materiais,
incluindo materiais e objectos ativos
e inteligentes, que entram em
contacto com os alimentos É exigido
que os materiais não libertem os
seus constituintes nos alimentos
em níveis perigosos para a saúde
humana, nem alterem a composição
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dos alimentos, o sabor e o aroma de
uma forma inaceitável.
Também constam regras e medidas
específicas relativamente aos
materiais e objectos que ainda
não tenham entrado em contacto
com os alimentos (aquando da sua
colocação no mercado) onde devem
ser acompanhados da menção «Para
contacto com alimentos» ou de uma
indicação específica quanto à sua
utilização, tal como máquina de
café, garrafa de vinho ou colher de
sopa, ou mediante a reprodução do
símbolo:

Anexo a este Regulamento consta
ainda a lista dos dezassete grupos
de materiais e objetos que podem ser
abrangidos por medidas específicas,
nomeadamente: 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.
Este Regulamento assegura a
conformidade constante com os
requisitos no fabrico dos materiais
que entram em contacto com os
alimentos através de:
• Instalações adequadas à finalidade
e sensibilização do pessoal para as
fases críticas da produção;
• Garantia de qualidade
documentada e sistemas de
controlo de qualidade presentes
nas instalações;
• Seleção de materiais iniciáticos
adequados ao processo de fabrico
com vista à segurança e ao caráter
inerte dos artigos finais.
Neste caso, os fabricantes destes
materiais e objetos devem assegurar
uma efectiva comunicação com os
utilizadores acautelando a segurança
dos produtos e a adequação ao seu
uso.
Regulamento (CE) nº 852/2004 –
Relativo à higiene dos Géneros
alimentícios.
O capítulo X do Anexo II deste
Regulamento destaca ainda que os
materiais de acondicionamento e
embalagem:

• Não devem constituir fonte de
contaminação;
• Devem ser armazenados de forma
a não ficarem expostos a risco de
contaminação;
• Deverá ser garantida a sua
integridade e higienização antes
de utilização para as operações de
acondicionamento e embalagem;
• Se forem reutilizáveis, deverão ser
fáceis de higienizar.
Regulamento (UE) 2018/79 que
altera o Regulamento (UE) n.º
10/2011 relativo aos materiais
e objetos de matéria plástica
destinados a entrar em contacto
com os alimentos
A Comissão Europeia publicou no
início do ano de 2018 o Regulamento
(UE) 2018/79 com novas regras para
os materiais e objetos de plástico,
destinados a entrar em contacto com
alimentos. A normativa estabelece
uma lista de substâncias autorizadas
que poderão ser utilizadas em
objetos de matéria plástica que
podem entrar em contacto com os
alimentos.
Estando a indústria alimentar cada
vez mais preocupada com as
questões ambientais e a entrar na
“era da robótica”, é importante que
a concepção e desenvolvimento dos

materiais possa alcançar por um
lado, uma economia eficiente e uso
sustentável de todos os recursos
da indústria, garantindo por outro
lado que os materiais e objectos não
representem perigo para a saúde
humana e segurança alimentar.
É de salientar que se vai apostar
na promoção da melhoria contínua
e performance dos produtos
alimentares e dos respectivos
indicadores ambientais com o
objectivo que a Comissão tem e
definiu para 2030, como data limite
para acabar com as embalagens
de plástico descartáveis na União
Europeia, mudando tudo para
plástico reciclável e reutilizável.
Desta forma, todas as embalagens
plásticas serão reutilizáveis de forma
rentável até 2030.
Por fim, continuam ainda a ser
tidas em conta as eventuais
inconsistências regulamentares e
obstáculos à livre circulação destes
materiais e objetos no mercado
da UE, pelo que continuarão a ser
discutidas e alvo de análise as
medidas que futura e possivelmente
serão necessárias adotar
relativamente a esta temática.
Xavier Pires, Consultor em Higiene e
Segurança Alimentar
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Boas Práticas
no Agroalimentar
O Código de Boas Práticas Comerciais para a Cadeia de Abastecimento Agroalimentar é o resultado de um
compromisso entre seis grupos de interesses a nível nacional (APED - Associação Portuguesa de Empresas de
Distribuição, CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal, CCP - Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal, CIP - Confederação Empresarial de Portugal, CNA - Confederação Nacional de Agricultura e CONFAGRI Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal).
O que é o Código de Boas
Práticas?
O Código de Boas Práticas na
Cadeia Agroalimentar (CBPC) é
uma iniciativa conjunta lançada
por 6 associações/confederações
nacionais com o objetivo de reforçar
a equidade nas relações comerciais
em toda a cadeia de abastecimento
alimentar.
O CBPC está aberto a empresas
da cadeia de abastecimento de
produtos agroalimentares nacionais
de todas as dimensões, incluindo
empresas agrícolas, grossistas,
de transformação de géneros
alimentícios e retalhistas (incluindo
empresas compradoras). O CBPC
não se aplica a empresas de serviços
(por ex., logística, embalamento, etc.)
e o registo e participação no CBPC
são totalmente gratuitos.
As grandes empresas têm de se
registar de acordo com o chamado
procedimento normal que exige que,
quando se registem, cumpram com
os Princípios de Boas Práticas e com
6 compromissos do processo.
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As pequenas ou médias empresas
podem-se registar de acordo com
um processo simplificado (médias
empresas) ou um processo livre
de obrigações (microempresas ou
pequenas empresas), o que significa
que pode beneficiar do CBPC livre de
quaisquer obrigações que poderiam
representar vários obstáculos para a
sua empresa. Estes procedimentos
são explicados mais adiante.
Sendo assim, quais são os
compromissos a que as grandes
empresas são obrigadas?
Quando se registam, as grandes
empresas confirmam que:
• Cumprem com os 11 Princípios de
Boas Práticas.
• Cumprem com os 6 Compromissos
do Processo:
Efetuaram uma autoavaliação.
	Organizaram formações ou estão
em vias de as organizarem.
	Estão preparadas para adotar as
opções de resolução de litígios
apresentadas no quadro.

	Concordam que a retaliação
comercial é uma violação dos
Princípios e dos compromissos
para com o processo.
	Comunicam o seu registo aos
parceiros comerciais.
	Nomearam ponto de contacto
designado para resolução
de litígios e para questões
relacionadas com o processo.
Estes podem ser a mesma
pessoa ou diferente.
Quem pode registar-se?
Todas as empresas da cadeia
de abastecimento agroalimentar,
incluindo as PME, podem subscrever
o Código de Boas Práticas.
A inscrição não se aplica a empresas
fornecedoras de serviços de apoio
à atividade das empresas da cadeia
de abastecimento agroalimentar (ex.
Logística, embalagem, etc.).
Ao inscreverem-se os operadores
económicos da cadeia de
abastecimento agroalimentar
comprometem-se voluntariamente

a aplicar os Princípios e a aceitar
diversas opções para a resolução de
litígios.
A inscrição deve ser efetivada por
um representante com poderes para
vincular a empresa. Cada empresa
inscrita nomeará também uma
pessoa de contacto para o processo
relativamente a quaisquer ações de
seguimento, como a monitorização,
por exemplo. Os nomes e os títulos
dos representantes que efetuam a
inscrição, bem como das pessoas
de contacto para o processo, serão
publicados.
Antes de se inscreverem, as
empresas devem realizar uma
autoavaliação, analisando os
respetivos procedimentos internos,
consoante seja adequado, a fim de
garantirem a conformidade com os
Princípios de Boas Práticas.
No momento da inscrição, as
empresas confirmam que:
• Aceitam os Princípios de Boas
Práticas estabelecidos no CBPC.
• As ações de formação foram
implementadas e/ou adaptadas, a
fim de garantir a conformidade com
os Princípios de Boas Práticas.
• Prepararam o processo de
resolução de litígios e devem
designar um ponto de contacto

respeitante à resolução de litígios,
no momento da inscrição.
O ponto de contacto designado
para resolução de litígios deve
ser independente da negociação
comercial, sendo responsável
pelas questões relacionadas com a
resolução de litígios.
O ponto de contacto para resolução
dos litígios pode ser diferente da
pessoa de contacto do processo
acima referida. As empresas
inscritas devem informar os parceiros
comerciais da sua participação no
quadro.
As empresas são livres de escolher
os meios para o fazer (por exemplo,
através de uma menção no contrato
ou aviso por escrito nas salas de
reunião das negociações).
As empresas inscritas serão
incentivadas a prestar informações
públicas sobre a participação e a
implementação dos Princípios (por
exemplo, no sítio Web da empresa,
em publicações, etc.).
Caso a empresa não cumpra
a totalidade das obrigações
estabelecidas no Quadro de
Implementação e os Princípios das
Boas Práticas, poderá sinalizar a
sua intenção de aderir ao mesmo
enviando, para o Secretariado do
CBPC, uma carta de intenções.

No momento do registo formal, as
empresas devem confirmar o seu
compromisso com as medidas
necessárias para cumprir os
princípios de boas práticas.
Resolução de Litígios
O Código de Boas Práticas na
Cadeia Agroalimentar visa assegurar
que as empresas abordem os litígios
de forma justa e transparente.
Fornece mecanismos de resolução
de litígios no caso de uma
alegada violação dos Princípios
ou dos compromissos do processo
estabelecidos no Quadro para a
Implementação e aplicação dos
Princípios de Boas Práticas.
O CBPC permite-lhe resolver
diretamente um litígio com o seu
parceiro comercial ou um mediador
(litígio individual) ou, no caso
de diversas empresas terem um
problema com um e o mesmo
parceiro, submeter conjuntamente
uma queixa anónima (agregação de
litígios).
Mais informações em: http://www.
boaspraticas.pt
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F
DGAV publica
Guia de orientação
A aprovação dos estabelecimentos do setor alimentar é uma das atribuições da Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) e decorre, salvo casos excecionais, no âmbito dos procedimentos de licenciamento aplicáveis
ao exercício das atividades económicas, estabelecidos no SIR – Sistema de Indústria Responsável, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 169/2012, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2015 e no RJACSR – Regime Jurídico de
Acesso e Exercício das Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, aprovado pelo Decreto-Lei nº 10/2015.
A aprovação dos estabelecimentos
é o procedimento administrativo,
prévio ao início da laboração, pelo
qual a DGAV verifica e reconhece
a observância dos requisitos
legalmente estabelecidos em matéria
de higiene e segurança dos géneros
alimentícios.
A aprovação apenas é obrigatória
para algumas atividades do setor
alimentar, nomeadamente as
que apresentam um risco mais
significativo.
A interpretação e aplicação das
normas constantes da legislação
alimentar comunitária em matéria

de aprovação de estabelecimentos
do setor alimentar (Regulamentos
(CE) n.º 852/2004 e 853/2004) e a
sua articulação com as normas do
direito português estabelecidas nos
diplomas já mencionados colocam
frequentes dúvidas a todos os
intervenientes neste âmbito, entre
eles as entidades públicas que
intervêm nos licenciamentos, os
operadores do setor alimentar e os
profissionais que exercem atividades
relacionadas com o setor alimentar.
O objetivo principal do Guia de
Orientação é reunir, num documento
único, o conhecimento existente

O âmbito deste guia não abrange os estabelecimentos
de subprodutos animais e produtos derivados e os
estabelecimentos do setor dos alimentos para animais.
O documento pode ser consultado em www.ancipa.pt
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na DGAV sobre aprovação e
licenciamento de estabelecimentos.
Juntamente com o Guia dever-se-á
utilizar a árvore de decisão que é
uma esquematização dos princípios
e regras aplicáveis à aprovação dos
estabelecimentos do setor alimentar.
Esta árvore de decisão também está
integrada no Guia, mas desta forma
pode ser visualizada ou impressa
numa folha única.

FISCALIDADE
IVA alfandegário
com novas regras

O

fim do IVA alfandegário já vinha a ser prometido
às empresas desde 2016, mas as regras só
mudaram desde o dia 1 de março.
Assim, as empresas vão deixar de ter de adiantar
IVA ao Estado, por outro, os despachantes de
prestar garantias pelo desalfandegamento.
Até 1 de março, uma empresa que importasse um
bem de fora da União Europeia estava obrigada a
pagar IVA sobre o valor desse bem no momento do
desalfandegamento, ou, caso prestasse garantia
(caso dos despachantes), no prazo máximo de 30
ou 60 dias.
Depois, quando o produto for vendido, a empresa
recupera o IVA que suportou no momento da
importação.
Na prática, com o fim da cobrança do IVA
alfandegário, as empresas não irão pagar menos
imposto – a diferença estará no momento em que
este será exigido.
As empresas vão passar a pagar esse mesmo valor
já depois de venderem os bens, ganhando, desta
forma, mais liquidez

Taxas de juro
moratórios

A

taxa dos juros moratórios relativamente a
créditos de que sejam titulares empresas
comerciais, em vigor para no 1º semestre de 2018
foi fixada em 7%.

Entrega do
Relatório Único

D

ecorre entre 16 de março e 15 de abril o prazo
de entrega do Relatório Único para dados
respeitantes a 2017, de acordo com o previsto na
Portaria nº 55/2010 de 21 de janeiro.
Já se encontra disponível a consulta dos Instrumentos
de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT) 2017
(em vigor em outubro) e das delegações no site do
Relatório Único, em www.relatoriounico.pt
O Relatório Único inclui os seguintes anexos:
Anexo A - Quadro de Pessoal;
Anexo B - Fluxo de Entrada e Saída de Trabalhadores;
Anexo C - Relatório Anual da Formação Contínua;
Anexo D - Relatório Anual da Atividade do Serviço de
Segurança e Saúde no Trabalho
Anexo E - Greves.
Os empregadores podem proceder ao envio destes
formulários em momentos temporais diferentes e pela
ordem que decidirem.

A taxa dos juros moratórios relativamente a créditos
de que sejam titulares empresas comerciais, com
transações sujeitas ao regime do DL nº 62/2013, de
10.5 que estabelece medidas contra os atrasos de
pagamento de transações comerciais, para vigorar
no 1º semestre de 2018 foi fixada em 8%.
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Acidentes
de trabalho
Participação
eletrónica passa
a ser obrigatória
A

participação de acidentes de trabalho passa a ser efetuada,
obrigatoriamente, por via informática, no prazo de 24 horas a partir
da data do conhecimento do acidente pelo empregador para a respetiva
seguradora, constituindo contraordenação grave o não cumprimento desta
obrigação.
A obrigatoriedade tem como
exceção as empresas com menos de
10 trabalhadores (microempresas),
trabalhadores independentes e
trabalhadores do serviço doméstico,
que, assim, poderão remeter a
participação em suporte papel.
A Portaria n.º 14/2018 de 11
de janeiro regula o modelo de
participação relativa a acidentes
de trabalho por parte dos
empregadores, “incluindo entidades
empregadoras públicas que tenham
transferido a responsabilidade pela
reparação de acidentes de trabalho”,
e de trabalhadores independentes
ou de serviço doméstico. A Portaria
define ainda o conteúdo, a forma

e o prazo de envio de informação
sobre os acidentes de trabalho
por parte de seguradores e o
conteúdo, a forma e o prazo de
envio de informação adicional “para
se proceder ao encerramento do
processo de recolha de informação
estatística relativa aos acidentes de
trabalho”.
Segundo se lê no texto do
diploma, esta surge na sequência
do decreto-lei n.º 106/2017,
de 29 de agosto, que regula a
recolha, publicação e divulgação
da informação estatística sobre
acidentes de trabalho.

Afixação
do mapa
de férias
O

mapa de férias dos
colaboradores é acordado até
dia 15 de abril, segundo o calendário
laboral de Portugal. O mapa de
férias deve ficar afixado nos locais
de trabalho entre o dia limite de
prazo de afixação e 31 de outubro,
conforme a legislação do mapa de
férias.
A marcação de férias deve ser feita
por acordo entre empregador e
trabalhador. Na falta de acordo, cabe
ao primeiro elaborar o mapa de férias,
com datas entre 1 de maio e 31 de
outubro, salvo parecer favorável
da comissão de trabalhadores e
na inexistência de disposição de
instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho em contrário.

LABORAL

Para microempresas, na falta de
acordo, as férias podem ser marcadas
fora deste período (entre 1 de janeiro
a 31 de dezembro).
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É associado da ANCIPA?
Usufrura de condições especiais
nos produtos e serviços da
nossa rede de parceiros

BENEFÍCIOS
- 7% nas avenças definidas
- 10% nos valores extra a faturar
Av.ª General Eduardo Galhardo, Edifício Nucase, 115
2775-564 Carcavelos | Tel: 21 458 5700 | Fax: 21 458 5799
Contabilidade | Gestão administrativa de recursos humanos,
Consultoria de gestão - Consultoria fiscal

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Plano Consultores
Rua Professor Prado Coelho, 25B | 1600-651 Lisboa
Tel: +351 210 961 772 | Fax: +351 210 961 772
Email: geral@plano.pt
Estudos e projectos de licenciamento de estabelecimentos
alimentares; Desenvolvimento de produtos com estudos de vida
útil; outros.

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

BENEFÍCIOS
Condições Especiais para Associados
Rua da Junqueira | Centro de Congressos de Lisboa, Piso 1,
Sala 4 | 1300-307 Lisboa | Tel.: 213 629 553 | Fax: 213 621
091 | Email: consulai@consulai.com
Estudos, Projectos e Elaboração de candidaturas a apoios
comunitários; Desenvolvimento de novos produtos. Estratégias
de Marketing e Internacionalização; Ambiente, Qualidade e
Segurança Alimentar

Desconto de 50% sobre os preços da tabela
em práctica na clínica
Av. Guerra Junqueira Nº 21 - 4º Esq | 1000-166 Lisboa | Telefone:
218 499 966 | Fax: 218 499 966
Estomatologia | Prótese Dentária (fixa e removível) | Odontopediatria e Ortodontia (aparelhos para correcção das desarmonias
dentárias em adultos e crianças) | Clínica Geral

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
R Andrade Corvo 6, Lisboa | 1050-009 LISBOA
Tel.: 215 002 000
Voz Móvel ; Banda Larga TMN; Voz Fixa; Telepac ADSL; Office
Box; MEO

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Hoteis Real
Rua Tomás Ribeiro, 115 | 1050-228 Lisboa
tel.: [+351] 213 199 500 | fax: [+351] 213 199 50
realpalacio@hoteisreal.com

Formação, Workshops; Seminários

Alojamento; aluguer de salas

Strapex Embalagem, Lda.
Estrada da Outurela, 121 | 2794-051 Carnaxide
Telf. +351 21 416 47 82 | Fax: +351 21 418 32 92
E-mail: sales@strapex.pt | www.strapex.pt
Soluções para o acondicionamento e segurança no transporte das
mercadorias dos vários segmentos de mercado, tais como, produção,
comércio e logística (envolvimento, cintagem, colagem, etc.)

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
Avenida Dr. António;
Edifício de Serviços da Exponor, 2ºandar
4450-617 Leça da Palmeira
Tel: +351 229 993 600 | Fax: +351 229 993 601

Certificação; Educação e formação; Auditoria e inspecção;

Complexo ISQ/ Edifício F2 | Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33; Taguspark
| 2780-994 Porto Salvo
TEL.: 21 422 90 16 | FAX: 21 422 90 57
Ensaios sobre embalagens e materiais de embalagem e produtos de
grande consumo; Assistência técnica, estudos e pareceres (verificação da conformidade com requisitos legais, adequabilidade produto/
embalagem, optimização de especificações)

BENEFÍCIOS

Desconto de 10% sobre os preços da tabela em
práctica para os Associados da ANCIPA;
Implementação dos serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho concretizando as condições apresentadas em
proposta comercial (a verificar junto da ANCIPA).
Rua Castilho, 13-D - 8º Piso | 1250-066 Lisboa Tel.: 213 170
418 Fax: 213 170 489
Segurança e Saúde no Trabalho

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Universidade Lusófona
SESC - Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, S.A.
Campo Grande, 376, 1749 - 024 Lisboa, Tel.: 217 515 500
Fax: 21 757 7006 - info@ulusofona.pt
Formação em contexto de trabalho

Rua Sociedade Farmacêutica, 3
1169-074 LISBOA (Sede)
Tel.: 21 311 24 00 | Fax.: 21 311 24 24
cecoa@cecoa.pt

BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado

Desconto de 10% em serviços laboratoriais

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 2650 | 4470-605 Moreira
da Maia
Tel: 220 930 978 | Fax: 220 930 978 | Email: admin@
vigiesolutions.com
Equipamentos de monitorização de frio e quente; Apoio na
manutenção curativa dos sistemas, com suporte à calibração
com equipamentos de substituição.

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Draftomorrow Lda
Av. Júlio Dinis, 23, 1º esqº | 1050-130 Lisboa
geral@draftomorrow.org
www.draftomorrow.org
Consultoria e formação profissional

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
TurnAround Consulting
Rua Lagares D´el Rei, nº19D - 1º Esq.
1700-268 Lisboa
geral@taconsulting.pt
+351 214 121 370
Consultoria Empresarial. Gestão de Stocks e Logística.
Programas de incentivo PORTUGAL 2020

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Esteves Alves & Carvalho, Lda
Rua Alexandre Herculano Nº80
4750-107 Arcozelo – Barcelos
Tel.: 253 814 911 Fax.: 253 814 874
geral@Estevesalvescarvalho.pt
Equipamentos e acessórios para a indústria alimentar

NOVo

Monitorização de processos em tempo real
/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ– ƋƵĂƌƚĂƌĞǀŽůƵĕĆŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
^ŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƉƌŽĚƵƚŝǀŽƐ͕ĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ƉŽƌĨŽƌŵĂ
ĂƋƵĞ ŚĂũĂƵŵĂŵĂŝŽƌŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĞŐĞƐƚŽƌĞƐ͕ƐĆŽŚŽũĞƵŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ
ŽŶĚĞĂĂƉdĞŵƉĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĂƐƵĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞ͘

EĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ͕ Ġ ĞƐƐĞŶĐŝĂů ƋƵĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƚĞŶŚĂŵ Ƶŵ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ 'ĞƐƚĆŽ ĚĂ WƌŽĚƵĕĆŽ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕ ĂĨŝŵ ĚĞ ŽďƚĞƌĞŵ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĂ ƉƌŽĚƵĕĆŽ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů Ğ ƚŽĚŽ Ž ŚŝƐƚſƌŝĐŽ
ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽŶƵŵĂďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐ
Ɛ ƐŽůƵĕƁĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĂƉdĞŵƉ ƌĞĐŽůŚĞŵ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ğ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŽƐ ĚĂĚŽƐ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů͕ ĂƌŵĂǌĞŶĂŵ ƚŽĚĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĞƐƚĞũĂ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵůŝƐƚĂŐĞŶƐĞŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ĚĞĨĄĐŝůǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽĞĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͘
WĂƌĂ ĂůĠŵĚĞ ƉŽĚĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƌŽƵƚƌĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ZW͕
ƉŽƐƐƵŝƵŵƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĂůĂƌŵĞƐ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝǌĄǀĞů͘
ĂƉdĞŵƉĂũƵƐƚĂĂƐƵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐĂĚĂĐůŝĞŶƚĞ͘

E/h^– ŽůĞƚŽƌĚĞĚĂĚŽƐ

ͲYƵĂĚƌŽĚĞĐŽŵĂŶĚŽ;ƌĞůĠƐͿ
ͲŶĂůŝƐĂĚŽƌĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
ͲŽŶƚĂĚŽƌĚĞŝŵƉƵůƐŽƐ
ͲsĂƌŝĂĚŽƌĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ͲDŽƚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ
&ͲDĞĚŝĚŽƌĚĞWƌĞƐƐĆŽĚĞĨůƵşĚŽƐ
'ͲDĞĚŝĚŽƌĚĞWƌĞƐƐĆŽĚĞƌŽŵƉƌŝŵŝĚŽ
,ͲDĞĚŝĚŽƌĚĞsĄĐƵŽ
/ͲdƵƌďŝĚĞǌ
:ͲĂƵĚĂůŝŵĞƚƌŽ
<ͲŽŶƚĂĚŽƌĚĞĄŐƵĂ
>Ͳ^ĞŶƐŽƌĚĞ,ƵŵŝĚĂĚĞ
DͲ^ŽŶĚĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽWdϭϬϬ;ĚƵƉůĂŽƵƐŝŵƉůĞƐͿ
EͲdŽĚŽƐŽƐƐŝŶĂŝƐĐŽŵƐĂşĚĂϰͲϮϬŵ͕ϬͲϭϬsĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽDKh^

…

etc

KƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐŽůƵĕƁĞƐĚĂWdDWƐĆŽĐŽŵƉĂƚşǀĞŝƐĐŽŵ“/ŶĚƷƐƚƌŝĂ4.0”
WŽĚĞŵŽƐŝŶƚĞŐƌĂƌŽƵƚƌŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĞĂƐƐŝŵ͕ƌĞƵŶŝƌŶƵŵƐſƉŽŶƚŽƚŽĚĂĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĐŽŵĂ
ǀĂŶƚĂŐĞŵĚĞŐĞƌĂƌĂůĞƌƚĂƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐƉŽŶƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƚƵĂƌŶŽƵƚƌŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘
Sede:

CapTemp, Lda

Rua Dr. José António Varela Pinto, Armazém 1A
Zona Industrial da Formiga
3100-513 Pombal - Portugal
Tel. +351 236 244 422 Fax 304 500 138
geral@captemp.com

International Sales:

CapTemp USA, LLC
10 Industrial Drive W indham
New Hampshire 03087 - USA
+(1) 603 522 9914

Australia/New Zealand Sales:

CAPTEMP AUSTRALIA, PTY, LTD
77 Boscawan Crescent Bellbird Park
4300 Queensland - Australia
+(61) 452 202 638

