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ENCONTRO DE QUÍMICA
DOS ALIMENTOS
Angra do Heroísmo será palco do 9.º Encontro de Química dos Alimentos entre 29 de Abril e 2 de Maio. Sob o
lema "Qualidade e Sustentabilidade", incluirá quatro
sessões plenárias subordinadas aos temas: Produção
de alimentos e Sustentabilidade; Qualidade dos Alimentos; Nutrição e Saúde; Alimentos Tradicionais.
Promovida pela Divisão de Química Alimentar da Sociedade Portuguesa de Química, esta iniciativa conta
ainda com a colaboração da Universidade dos Açores
através do Departamento de Ciências Agrárias e do
Centro de Investigação em Tecnologias Agrárias dos
Açores (CITAA).

REDE PORTFIR
O Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA promoveu a primeira
reunião da Rede Nacional sobre Composição de Alimentos, no âmbito do projecto PortFIR – Portal de Informação Alimentar, dedicada ao tema “Identificação e classificação de alimentos – LanguaL”.
Esta rede foi inspirada na rede europeia EuroFIR – European Food Information
Resource, da qual o INSA é parceiro, que tem como objectivo desenvolver e
integrar um banco de dados global da composição dos alimentos. Pretende-se
criar assim uma fonte de dados oficial, coerente e única para a Europa, alimentada pelas bases de dados nacionais.
A Rede Nacional sobre Composição de Alimentos conta actualmente com mais
de 60 membros, entre associações, empresas e profissionais.

2.ª edição do Suplemento

VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
NA CADEIA ALIMENTAR
Na edição de Maio de 2009 voltaremos a dar
destaque à necessidade de formação
e valorização dos recursos humanos da cadeia
alimentar. Haverá de novo espaço para
as entidades do ensino universitário e politécnico
promoverem a sua oferta de cursos, bem como as
entidades formadoras
apresentarem os seus
planos de formação.
Aproveite esta
Revista para a sua
promoção.
Valorize a melhoria
dos conhecimentos!
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25 ANOS DO SPQ
Assinalando os 25 anos do Sistema Português da
Qualidade (SPQ), editámos uma obra de prestígio
para destacar o desenvolvimento da Qualidade
e da Certificação em Portugal.
Um conjunto de autores institucionais
e académicos reflectem sobre o passado, presente
e futuro do SPQ e da Qualidade, a par de um leque
de empresas e entidades que testemunham as suas
experiências e dão as suas perspectivas futuras.
De entre estas, destacamos as da cadeia alimentar
que se associaram a esta obra:
• Ana – Aeroportos de Portugal
• Compal
• Grupo Luís
Simões
• Novadelta
• Sonae
• Sovena
• Unicer

LEGIBILIDADE DA ROTULAGEM
Nasceu o primeiro Código de Boas Práticas sobre a Legibilidade da Rotulagem, desenvolvido pela Confederação das Indústrias Agro-Alimentares da
União Europeia (CIAA), com o objectivo de ajudar os operadores ao cumprimento dos requisitos legais na prestação de informações legíveis ao consumidor.
Nesse sentido, este documento aborda os factores-chave que determinam a
legibilidade dos rótulos, nomeadamente em termos de layout, tamanho de
letra, características das embalagens, técnicas de impressão, entre outros.
Aguarda-se agora que seja validado pela Comissão e possa começar a ser
utilizado pela indústria agro-alimentar.

REENQUADRAMENTO
DOS MERCADOS ABASTECEDORES
O Decreto-Lei n.º 177/2008, de 26 de Agosto, veio actualizar o regime jurídico
aplicável aos mercados abastecedores e revogar o anterior D.L. n.º 258/95,
de 30 de Setembro. Tendo como objectivos a racionalização dos circuitos
comerciais de distribuição, bem como a qualidade e segurança alimentar, o
mercado abastecedor passou a ser definido como um entreposto comercial
onde se realiza a actividade de
comércio por grosso de produtos
alimentares e não-alimentares e
actividades complementares, dispondo de instalações adequadas
ao bom cumprimento das normas
em vigor em matéria de qualidade
e segurança alimentar.

