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Controlo das
Importações
2017
Alimentos de origem não animal e materiais
destinados a contactar com alimentos.
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Resumo
O presente documento resume informação sobre o controlo à importação de géneros
alimentícios de origem não animal (GAONA), géneros alimentícios compostos não
abrangidos pela Decisão da Comissão 2007/275/CE e materiais e objetos destinados a entrar
em contacto com alimentos (MOB), provenientes de países terceiros, no ano 2017.

Os géneros alimentícios de origem não animal e os materiais destinados a entrar em
contacto com alimentos, importados de países terceiros ou seja não pertencentes à UE, são
controlados através da implementação do Plano de Controlo à Importação de Géneros
Alimentícios de Origem Não Animal (PCI-GAONA).

Resumo

1

Introdução

1

Objetivos

1

Autoridades Competentes

1

GAONA

2

- Caracterização das remessas 2
- Controlos oficiais

4

Este plano de controlo oficial é coordenado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV) e executado pelas Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e serviços
similares das Regiões Autónomas (RA).
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Autoridades Competentes Envolvidas



DGAV – Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Direções Regionais de Agricultura e Pescas e Regiões Autónomas



Autoridade tributária



DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM NÃO ANIMAL
CARACTERIZAÇÃO DAS REMESSAS IMPORTADAS
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Mercadorias mais representativas
Principais Grupos de Mercadorias Importadas
Frutas e Frutos de casca rija
Café, chá, erva-mate e especiarias
Vegetais
Preparações de vegetais, frutas e frutos de casca rija
Preparações alimentares diversas

Nº de entradas
8761
1829
1140
1066
939

Principais Grupos de Mercadorias Importadas
Frutas e Frutos de casca rija
Açúcares e produtos de confeitaria
Cereais
Sementes e frutos oleaginosos
Vegetais

As

mercadorias

mais

representativas

na

importação, em número de entradas e em peso
bruto, estão elencadas nas tabelas à esquerda.

Peso Bruto
(mil Ton)
337
230
101
77
70

As frutas, incluindo os frutos de casca rija, foram as mercadorias mais importadas em 2017.
Mais de 8700 entradas e de 330 mil toneladas
Países de Origem
Portugal rececionou mercadoria importada de 102 países
distintos, 42 dos quais com menos de 10 remessas cada.

O Brasil foi o país de onde foi importado
o maior nº de remessas.
Países de origem
Brasil
África do Sul
Costa Rica
China
Chile
Colômbia
Estados Unidos da América
Vietname

Nº de remessas
3609
2107
1696
1145
724
558
507
415

Os países de onde foi importado maior nº de remessas (Brasil,
África do Sul e Costa Rica) tiveram como importação principal
o grupo de frutas e frutos de casca rija.
72% das importações do Brasil foram de frutas e frutos de
casca rija. De seguida surgem as preparações de vegetais e
frutas com cerca de 6%
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Pontos de Entrada das Mercadorias
Entraram nos Pontos de Entrada (PE) 15446 remessas de GAONA (sendo que
remessa é o total de mercadorias acompanhada por um único DCE – Documento
Comum de Entrada). A distribuição das remessas, por PE, está expressa na tabela
abaixo.
Ponto de Entrada (PE)
Lisboa, porto
Sines, porto
Lisboa, aeroporto
Porto, porto
Porto, aeroporto
Covilhã, delegação aduaneira
Alverca, alfândega
Freixieiro, delegação aduaneira
Setúbal, porto
Aveiro, porto
Ponta Delgada (Açores), porto
Faro, aeroporto
Caniçal (Madeira), porto
Riachos, posto aduaneiro
Praia da Vitória (Açores), porto
Total

Nº de remessas
4895
4399
3209
1926
371
121
187
113
99
58
28
18
9
8
5
15446

Pontos de Entrada
Designados

A maioria dos GAONA pode entrar por
qualquer ponto de entrada (PE) nacional
desde que este detenha as condições
necessárias para rececionar e manipular o
produto. Existem contudo certos géneros
alimentícios, com maior risco, que apenas
podem entrar em Pontos de Entrada
Designados (PED). Estes têm um conjunto
de requisitos específicos que permitem a
realização adequada dos controlos oficiais

Pela região de Lisboa e Vale do Tejo deram entrada 55% das remessas importadas em
2017, sendo que pelo porto e aeroporto de Lisboa deram entrada 52%.

daqueles GAONA.
Lista de PED Nacionais

A região do Alentejo, através do porto de Sines, contribuiu com 28% das importações.
Existem também Pontos de Importação

Pela região Norte (porto e aeroporto da cidade do Porto) deram entrada 15% das
remessas de GAONA.

Designados (PID) onde se promove a
realização de controlos específicos para
deteção de aflatoxinas de determinados
alimentos oriundos de certos países.
Lista de PID NAcionais
As autoridades competentes podem ainda

Os PE que registaram maior nº de remessas importadas
foram os Portos de Lisboa e Sines.
Por estes dois portos deram entrada
60% das importações de GAONA.

Título do Artigo Interior

autorizar a realização de alguns controlos
em Pontos de Controlo Autorizados (PCA).
Lista de PCA nacionais

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM NÃO ANIMAL
CONTROLOS OFICIAIS
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A importação prevê 3 tipos de controlos distintos: documental, de identidade e físico, podendo este último ser com colheita de amostras.
Em 2017 o controlo documental abrangeu 100% das remessas, tal como é obrigatório. Os controlos de identidade e físico abrangeram
23% das remessas. O controlo físico com colheita de amostras abangeu 5% das remessas.

Resultados
Total de remessas

Controlo de Identidade

Controlo Físico

15446

2 NC

3617 conformes

24 NC

3558 conformes

Das 15446 remessas controladas foram
consideradas não conformes (NC):


1 – após controlo documental



2 – após controlo de identidade



24 – após controlo físico

Estas foram reexpedidas ou destruídas.

A percentagem de remessas não conforme em 2017 foi inferior ao ano anterior!
<0,2%
1,5% (11)

Controlo laboratorial
Das 755 remessas sujeitas a controlo físico com colheita de
amostras, 11 (1,5%) foram consideradas não conformes após a
deteção / quantificação de:

Não satisfatório



Aflatoxinas

Satisfatório



Ocratoxina A



Corantes Sudan



Resíduos de Pesticidas

98,5% (744)

Apoio ao Controlo
No controlo à importação foram tidos em
consideração:


Disposições legais



Matriz nacional de controlo analítico
baseada no risco



Manual de desalfandegamento da AT



Informações complementares 19 e 39



7 Novas instruções de trabalho (2017)



32 Reforços de controlo na sequência
de alertas RASFF



1 Aviso de controlo relativo
produtos biológicos

a

MATERIAIS DESTINADOS AO CONTACTO COM ALIMENTOS
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CARACTERIZAÇÃO DAS REMESSAS IMPORTADAS
Mercadorias mais representativas
Principais Grupos de Mercadorias Importadas
Plásticos: Serviços de mesa e outros utensílios de mesa
ou de cozinha
Cerâmicas: Artigos para serviço de mesa ou de cozinha
– de porcelana
Cerâmicas: Artigos para serviço de mesa ou de cozinha
– de faiança ou de barro fino

Nº de entradas
87

Os

materiais

alimentos
80
18

destinados

(MOB)

mais

ao contacto

com

representativos

na

importação, em número de entradas, estão
elencados na tabela à esquerda.

Os serviços de mesa e outros utensílios de cozinha,
de plástico, foram os produtos mais importados.

Países de Origem
Países de Origem
China
Turquia
Japão

Nº de remessas
150
21
6

A China é claramente o País de onde foram, em 2017, importados mais
materiais destinados ao contacto com alimentos (150 remessas
acompanhadas de 150 DCE – Documentos Comuns de Entrada),
representando 77% das importações.

Pontos de Entrada
Ponto de Entrada
Sines, porto
Porto, porto
Lisboa, porto
Freixieiro, delegação aduaneira
Lisboa, aeroporto
Ponta Delgada (Açores), porto
Alverca , alfândega
Riachos, posto aduaneiro
Setúbal, porto
Total

Nº de remessas
111
40
30
3
3
3
2
2
1
195

Entraram nos Pontos de Entrada (PE) 195 remessas de
materiais para contacto com alimentos.
A distribuição das remessas por PE está expressa na
tabela à esquerda.

O Porto de Sines foi o que
Registou maior nº de entradas
57% das importações de MOB
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MATERIAIS DESTINADOS AO CONTACTO COM ALIMENTOS

CONTROLOS OFICIAIS
Reforço do Controlo
O controlo à importação de materiais
destinados ao contacto com alimentos foi
fortemente reforçado com a elaboração da

Resultados
Foram importadas 195 remessas de materiais destinados ao contacto com
alimentos indicados na IC 119. Estas foram sujeitas aos seguintes controlos:

Informação Complementar (IC) 119 da
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), em
Setembro de 2017. Até essa data, nos
pontos de entrada, apenas era realizado o



Controlo documental – 195 remessas



Controlo de identidade – 41 remessas



Controlo físico – 41 remessas:
o

controlo de material plástico de melamina

Com colheita de amostras – 26 remessas

e poliamida oriundos da China, ao abrigo
do Reg. (UE) 284/2011.
Com a IC 119 alargou-se o controlo às

O controlo documental abrangeu a totalidade das remessas, sendo executado a
100%. Os controlos de identidade e físico abrangeram 21% das remessas. O
controlo físico com colheita de amostras incidiu sobre 13% das remessas.

cerâmicas, aos materiais plásticos de
melamina e poliamida de todos os países
não pertencentes à EU e a outros materiais

Todas as remessas foram consideradas conformes, incluindo as que foram
sujeitas a colheita de amostras e análise laboratorial.

plásticos.
Foi ainda celebrado e implementado um
protocolo entre a DGAV e a APICER
(Associação Portuguesa da Indústria de

Total de remessas

Cerâmica e Cristalaria) para controlo

195

analítico, no laboratório da CTCV (Centro
Tecnológico da Cerâmica e do Vidro), das
cerâmicas

importadas.

Esse

Controlo de Identidade

0 NC

41 conformes

Controlo Físico

0 NC

41 conformes

protocolo

estendeu-se para 2018.

Controlo laboratorial
O controlo laboratorial centrou-se principalmente na pesquisa de:


Aminas aromáticas primárias



Poliamida



Formaldeído



Cádmio e Chumbo
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CONCLUSÕES
O ano de 2017 foi marcadamente positivo uma vez se registou uma diminição das não conformidades nos alimentos de origem não
animal importados, apesar do reforço de controlo determinado na matriz anual e nos aditamentos subsequentes a alertas RASFF.
Registou-se, inclusive, uma diminuição das não conformidades documentais (consideradas de risco elevado) face a um aumento da
competência e informação dos operadores. Para esta melhoria contribuiram as medidas tomadas pelas Autoridades Competentes,
designadamente a sensibilização e formação dos operadores e a disponibilização de manuais e informação no portais web.
Em 2017 foi também importante a consolidação de procedimentos já instituidos e o respetivo impacto positivo nas ações de controlo
realizadas.
No que se refere aos materiais destinados ao contacto com alimentos, alargou-se a abrangência do controlo no momento da
importação às cerâmicas e ao material plástico (que não de melamina e poliamida oriundos da China). Foi também elaborado e
implementado um protocolo, com uma associação representativa do setor, para controlo das cerâmicas importadas.
O plano de controlo foi em 2017 auditado pela DGSANTE.
A articulação entre os organismos intervenientes DGAV, DRAP, RA e AT merece menção de relevo.

DOCUMENTOS RELEVANTES

Plano de Controlo PCI-GAONA

Manual da AT

IC 119

IC 39

IC 19
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