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NOVA FASE DO SEPROQUAL NA ILHA TERCEIRA 

 
 

Teve início hoje na sede da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) a 

1ª Fase da 2ª Edição do Programa de Segurança Alimentar e Promoção da Qualidade 

(SEPROQUAL). Este projecto é organizado em parceria com Direcção Regional do 

Comércio, Indústria e Energia e o Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores (INOVA),  

 

O SEPROQUAL é um programa que propõe a avaliação das condições estruturais e 

funcionais dos estabelecimentos de produção, transformação ou distribuição de 

alimentos, face às condições exigidas nos respectivos diplomas legais em vigor. 

 

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

agentes económicos, transcrevemos o Art. 3º do Decreto-Lei 67/98, de 18 de Março: “As 

empresas do sector alimentar devem identificar todas as fases das suas actividades, de 

forma a garantir a segurança dos alimentos e velar pela criação, aplicação, actualização 

e cumprimento de procedimentos de segurança adequados“. Este Decreto-Lei foi 

substituído a partir de 1 de Janeiro de 2006 pelos Regulamentos 852 e 853/2004, do 

Parlamento e do Conselho Europeu, os quais são bastante mais exigentes em relação às 

obrigações dos agentes económicos em matéria de segurança alimentar. 

 

Este programa tem por objectivo apoiar o sector da restauração e as pequenas 

empresas industriais e artesanais do sector alimentar, no desenvolvimento de sistemas 

de autocontrolo, de segurança alimentar e sensibilizá-las para a promoção da qualidade. 

O programa será desenvolvido através de apoio laboratorial, acompanhamento nos 

locais de trabalho e formação aos empresários e trabalhadores das nove empresas 

inscritas nesta fase, num total de mais de trinta formandos, no decorrer dos próximos 

seis meses. 

Oitenta e sete empresas das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa já se 

beneficiaram com a 1ª Edição deste programa. A 2ª Edição terá novas fases de 

candidatura em Abril e Novembro de 2006 e Abril de 2007. 



 
 
 
Para mais informações contactar: 
 

Departamento de Comércio Externo, Marketing e Comunicação 
Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
Rua da Palha nº 32/34   9700-144 Angra do Heroísmo - Açores - Portugal 
Telefone: + 351 295 204 810 /  Fax  + 351 295 204 811 
Website: www.comercioacores.com  E-mail:   marketing@comercioacores.com 


