
 

 
 

 

 

Circular Nº05/06 Angra do Heroísmo, Janeiro de 2006 

 
Assunto: Serviço de apoio à implementação de sistemas de segurança alimentar. 

 

 

Exmo. (s) Associado (s) da CCAH, 

 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo tem vindo a modernizar a sua 

estrutura interna, funcional e operacional, de forma a oferecer novos serviços aos seus 
associados.  
 

Com este objectivo pretendemos iniciar com a maior brevidade possível, um Serviço de 
Apoio à Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar aos associados do 

sector alimentar, denominado QUALIMA (Qualidade Alimentar na Manipulação dos 

Alimentos), de forma a preparar as empresas para as vistorias de fiscalização já 
iniciadas, com base nos novos regulamentos que entraram em vigor no passado dia 
1 de Janeiro de 2006.  
 

Para melhor compreensão do que, em termos legais, constitui responsabilidade dos 

agentes económicos, transcrevemos parte do art. 5º do Regulamento n.º 852/2004, de 29 

de Abril de 2004, do Parlamento e do Conselho Europeu: “Os operadores das empresas 

do sector alimentar criam, aplicam e mantêm um processo ou processos permanentes 

baseados nos princípios do HACCP”. Este Regulamento substitui a partir de Janeiro de 

2006 o Decreto-lei n.º 67/98, de 18 de Março, o qual é bastante mais exigente em 

relação às obrigações dos agentes económicos em matéria de segurança alimentar. 

 

Este serviço será assegurado por um técnico com formação adequada, o qual prestará 

serviços de assessoria a todos os associados que o solicitarem, para implementação, 

acompanhamento ou auditoria dos respectivos Planos de Auto controlo. 

 

Para os nossos associados que estiveram inscritos em qualquer uma das fases do 

programa Seproqual, o serviço que foi criado permitirá dar seguimento ao que foi 

desenvolvido no referido programa, incluindo a realização do respectivo plano de 

análises microbiológicas. 

 

A todos os restantes associados, que o solicitarem, quer os que ainda nada 

desenvolveram, quer os que já tenham implementado procedimentos de segurança 

alimentar, será prestado apoio para implementação dos sistemas, através de programas 

adequados a cada caso, os quais incluirão também as análises microbiológicas 

necessárias. 



 

Mais se informa que será estabelecido um pagamento específico para o usufruto deste 

serviço, sendo o custo das análises também da responsabilidade do associado, variando 

este de acordo com o tipo de estabelecimento em causa. 

 

O preenchimento da pré-inscrição abaixo é imprescindível para a prestação deste 

serviço. O prazo de pré-inscrição termina a 31 de Janeiro de 2006. 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

                                                                                                         

                                                                                        A Direcção 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

(Modelo para pré-inscrição) 

 
QUALIMA 

 

Qualidade Alimentar na Manipulação dos Alimentos 
 

PRÉ-INSCRIÇÃO 
 

Nome da empresa ________________________________________ CAE ________ 
Endereço _____________________________________________________________ 
E-mail ____________________________Tel. ______________ Fax ______________ 
Número de trabalhadores ________  
 
Pessoa a contactar __________________________________ Telhem. 
_____________ 
 
Declaro que estou interessado em integrar a minha empresa no programa QUALIMA. 

Esta pré-inscrição é apenas indicativa do meu interesse; a inscrição será confirmada 

quando tal me for solicitado. 

 

Data ______________ 

       Assinatura 

 

      ___________________________ 

      Cargo - 

 


