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ENCONTRO - OMS

No âmbito da participação da IGAE no seminário sobre o pacto nacional 
saúde, promovido em Fevereiro de 2016, pelo então Ministério da Saúde, 
com ênfase sobre os problemas derivados do consumo abusivo do 
álcool, no qual fez-se a apresentação dos trabalhos já realizados e que 
serão realizados pela IGAE, com a missão de protecção da saúde pública 
e de provocar melhoria no exercício da actividade económica, sobretudo 
as vocacionadas para produção e comercialização das bebidas alcoóli-
cas. Tendo o representante da OMS em Cabo Verde, o Dr. Mariano Sala-
zar Castellon conhecimento da existência da IGAE e sua competência, 
que recai sobretudo em matéria preventiva da saúde pública, manifestou 
o interesse no conhecimento mais aprofundado da missão da IGAE. Esta 

acção levou ao Sr. Inspector Geral 
da IGAE, Eng.º Elisângelo Mon-
teiro, no mês de Março, a realizar 
um encontro preliminar com o Sr. 
Representante da OMS para apre-
sentar-lhe melhor as atribuições 
da IGAE e a sua função na 
prevenção dos problemas que 
poderão afectar a saúde pública, 
derivadas das actividades econó-
micas mal exercidas. Esta acção 
levará oportunamente o Sr. Maria-
no Castellon a realizar uma visita 
de trabalho à IGAE para apro-
fundar melhor do seu funciona-
mento e para poder avaliar melhor 
as oportunidades de colaboração 
técnica em matéria da prevenção 
dos problemas que poderão ame-
açar a saúde pública e que compe-
te a IGAE trabalhar.

DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR - IGAE E ADECO

No âmbito da comemoração do dia 
mundial do consumidor 2016, sob 
o lema “antibióticos fora do menu”, 
a IGAE, a convite da ADECO parti-
cipou na cerimónia comemorativa 
realizada no ISCJS, no qual apro-

veitou a oportunidade para assi-
nar/actualizar o protocolo de 
cooperação com a ADECO, no 
sentido de trabalharem conjunta-
mente para melhorar o perfil do 
consumidor caboverdeano, dando 

ênfase o projecto Educação para o 
Consumo que brevemente será as 
suas actividades começaram a 
serem realizadas. O projecto tem 
um forte pendor na formação dos 
professores para que possam 
posteriormente passar aos alunos. 
Por essa razão será submetida ao 
Ministério da Educação para avali-
ação e contribuição para poder ser 
iniciado. Estamos cientes que 
mudando o perfil dos consumido-
res, sobretudo os potenciais 
consumidores, estaremos a trabal-
har para melhorias da qualidade 
das actividades económicas e a 
sua competitividade, acelerando 
desta forma o processo do desen-
volvimento de Cabo Verde.
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GAMBOA 2016
A Cavibel S.A., no quadro da organização do festival internacional da Gamboa 2016, convidou a IGAE, no 
âmbito da reunião preparativa realizada com as vendedeiras que irão ocupar as suas barracas para venderem 
exclusivamente seus produtos, convidou a IGAE para fazer parte dessa reunião com o propósito de alertar as 

vendedeiras sobre algumas obri-
gatoriedades que a lei exige para o 
correcto exercício da actividade 
comercial, enquadrado nas espe-
ciais condições em que se realiza 
o festival. Foram alertadas sobre a 
importâncias da condições de 
higiene, da aquisição, conserva-
ção e manipulação dos alimentos, 
para evitar quadros de intoxicação 
alimentar registados nos anos 
anteriores, foram alertados da 
importância não venderem e nem 
oferecerem bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos, de não 
venderem bebidas alcoólicas 
engarrafadas e de venda de 
alimentos em espetos de metal e 
madeira, devido ao perigo que 
oferece para a integridade física 
dos festivalistas. Mas também, foi 
alertada a empresa sobre as limit-
ações da realização da publicida-
de das bebidas alcoólicas e da 

No dia 27 de Março de 2016, O Sr. 
Ministro da Economia e Emprego, 
Dr. José Gonçalves, na companh-
ia do Seu Director de Gabinete, 
Dr. Pedro Moreira, visitou a IGAE 
para inteirar-se dos trabalhos 
realizados por este importante 
serviço do seu Ministério e, falar 
com os colaboradores da IGAE 
saber de como o trabalho está a 
decorrer e dos eventuais proble-
mas que carecem de respostas 
imediatas.
O Sr, Ministro foi pelo Inspector 
Geral da IGAE que lhe falou do 

VISITA DO SR. MINISTRO DA ECONOMIA E EMPREGO À 
IGAE

determinante papel que a fiscali-
zação desempenha na economia, 
pelo que deverá ser visto e 

presença de menores no recinto do festival para depois da 24:00, já que, no recinto do festival a vendem bebi-
das alcoólicas.
Ainda, aproveitamos para informar que esta ação com as vendedeiras aconteceu no segundo ano consecutivo 
e que a IGAE, há dois anos atrás, realizou uma acções de inspecção em todas as barracas contidas no recinto 
dos festivais, onde apreendeu maioneses e ketchup fora de prazo de validade.

abordado de forma estratégica 
para poder contribuir de forma 
eficaz no crescimento económico, 
no desenvolvimento e na melhoria 
das condições de vida da popu-
lação. Como tal, o Sr. Ministro 
prometeu dar especial atenção a 
IGAE para o seu redimensiona-
mento para que possa exercer de 
forma fluida e permanente a sua 
missão, contribuindo de forma 
favorável para a melhoria do ambi-
ente de negócio e da disciplina do 
mercado, favorecendo desta 
forma os investimentos.



CONSUMARE

Convidado pela ADECO, a IGAE, 
através da sua delegação de São 
Vicente e da Sede Nacional, situa-
da na cidade da Praia, participou, 
no dia 9 de Março do ano em 
curso, na formação (E-Learning) 
sobre “A segurança alimentar e 
saúde dos consumidores “,minist-
rada pela CONSUMARE (Organi-
zação Internacional das Associ-
ações de Consumidores de Língua 
Portuguesa), debruçando sobre a 
falando da Higiene e Toxicidade, 
das doenças transmitidas pelos 
alimentos, dos grupos de consumi-
dores mais susceptíveis e dos 
alimentos mais contaminados, 
dando exemplos das causas, 
sintomas e a sua prevenção (ver: 
http://consumare.org/). No segui-

mento das relações existentes entre IGAE e ADECO, no dia 11 de Maio 
do mesmo ano, a IGAE participou em mais uma acção de formação, 
sobre o tema " A Comunicação Social: um parceiro privilegiado na infor-
mação aos consumidores "(ver: http://consumare.org/).

Devido a dinâmica de intervenção 
da IGQPI em matéria de registo de 
marca e da intervenção que a 
IGAE vem tendo nos últimos anos 
neste particular da actividade 
económica, motivou a visita da 
representante da inventa internati-

REPRESENTANTE DAS MARCAS
onal, Dra. Daniela Dinis, represen-
tante de mais de mais 30% das 
marcas registadas em Cabo Verde 
para inteirar-se do trabalho da 
IGAE e criar canal de denuncia e 
queixa relativas às marcas que 
representam e que estão 

SESSÕES TEÓRICO-PRÁTICA DO NOVO ARMAMENTO DA
 MARCA TAURUS

No quadro da proposta de forneci-
mento de armas de fogo TAURUS, 
feita pela TACTICALPRO, LDA à 
IGAE, permitindo esta avaliar as 
possibilidades de renovação das 
arma de fogo de serviço, os 
inspectores, conjuntamente com 
os elementos da Guarda Prisional, 
no dia 12 de Maio do ano em 
curso, tiveram sessões teóricas de 
reconhecimento das armas e 
seguidamente práticas de tiro, 
ministradas por dois Instrutores 
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Brasileiros e um Português. Esta actividade está enquadrada no projecto maior de uniformização das armas de 
serviços usadas pelas polícias Caboverdeana, por forma a padronizar as armas de serviço usadas pelas autori-
dades Caboverdeana, na qual a IGAE está inserida, enquanto Órgão de Polícia Criminal de competência 
específica, em matéria económica e de saúde pública.

registadas em cabo verde. Esta 
acção demostra claramente o 
processo crescente que a IGAE 
está a ter na conquista da confi-
anças dos operadores económicos 
internacionais.



FORMAÇÃO FISCAIS MUNICIPAIS
A IGAE, com o intuito de fazer com que a actividade inspectiva tenha maior contribuição no desenvolvimento 
local e nacional (melhor organização e disciplina das actividades económicas, maior protecção do consumidor, 

menor custo e maior receita dos 
municípios e serviços do estado 
que são accionados pela indiscipli-
na), realizou acções de formações 
(de uma semana) aos fiscais muni-
cipais de Santa Catarina de San-
tiago e de São Miguel em matéria 
de procedimentos inspectivos e 
seguimento, para poder melhorar 
o desempenho integrado da activi-
dade inspectiva. É intenção da 
IGAE levar estas e demais acções 
de inspecção a todos os 
municípios e a todas entidades 
que tenha competência fiscali-
zadora, com o objectivo limite de 

REUNIÃO ENTRE A IGAE E A DIRECÇÃO NACIONAL DA 
POLÍCIA NACIONAL

No dia 27/05/2016 a IGAE e a 
Direcção Nacional da Polícia Naci-
onal reuniram, naquilo que foi uma 
das últimas reuniões da Ex- 
Direcção Nacional da Polícia Naci-
onal, liderado pelo Superintenden-
te João Domingos de Pina mas, 
que contou também com a 
presença do actual Director Nacio-
nal da Polícia Nacional, o Superin-
tendente Emanuel Estaline 
Moreno, para debruçarem sobre a 
importância da fiscalização na 

prevenção de delitos criminais e 
contra-ordenacionais e na manu-
tenção da ordem pública e nos 
mecanismos de coordenação ope-
racional e complementares que as 
duas autoridades deverão adoptar 
para maior eficiência no combate 
aos delitos criminais e contra-orde-
nacionais, com particular realce 
nos delitos que têm origem nas 
actividades económicas noctur-
nas. Mas também, debruçou-se 
sobre a necessária coordenação e 
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complementaridade que é neces-
sário para disciplinar o transporte 
dos alimentos, provocando o salto 
qualitativo que este particular da 
actividade económica precisa para 
proporcionar maior segurança do 
consumidor e aumentar o consu-
mo dos produtos sujeitos ao trans-
porte entre concelhos e entre 
ilhas, abrindo oportunidade de 
negócios para quem quiser operar 
nesta área da actividade económi-
ca.

criar uma rede de actuação simultânea, em caso de necessidade, para melhor protecção do mercado e do 
consumidor. Estas acções de formação irão continuar na especialidade e continuarão sendo promovidas pela 
IGAE junto dos Municípios, com a 
participação dos seus técnicos. 
Problemas como abate de 
animais, venda ambulante, trans-
porte de alimentos, arrumação, 
higiene, afixação de preço, 
pesagem, armazenamento, segu-
rança do consumidor, horário de 
funcionamento, etc., serão trabal-
hadas de forma profunda para que 
os ganhos sejam imediatamente 
visíveis, a bem do desenvolvimen-
to local.  



Conforme expresso no decreto-lei 
nº 11/2015 de 12 de Fevereiro de 
2015, que regula a produção de 
aguardente de cana-de-açúcar em 
cabo verde, a 1 de Junho e 2016 a 
IGAE deveria iniciar a selagem dos 
alambiques devido a total industri-
alização da cana-de-açúcar. Tal 
facto não aconteceu por foi diferido 
o período da selagem devido ao 
aumento de produção de 
cana-de-açúcar verificado, obri-
gando desta forma a Direcção 
Geral da Indústria e Comercio 
dilatar, ouvindo várias outras insti-
tuições, dilatar o período de indust-

ALARGAMENTO DO PERÍODO DE PROCESSAMENTO DA 
AGUARDENTE DE CANA DE AÇUCAR

ACÇÃO CONJUNTA COM A GUARDA MUNICIPAL, 
DELEGACIA DE SAÚDE, POLÍCIA NACIONAL E ARFA

No dia 30 de Maio 2016, a Direcção da Guarda Municipal da Praia, enquadrado no seu plano de actividade de 
fiscalização, realizou em parceria com IGAE, DELEGACIA DE SAÚDE, ARFA e POLÍCIA NACIONAL, uma 
mega operação conjunta para prevenção e combate de venda ilegal exercidas pelas vendedeiras informais que 
exercem actividades num 
quintalão situado no Plateau, mais 
concretamente em Ponta Belém, 
tendo sido alcançados os 
seguintes resultados - Identifi-
cação do Responsável e ocupan-
tes do espaço; Apreensão de 
produtos Farmacêuticos e um 
saco de produtos diversos fora de 
Prazo de validade, sendo: 18 
(Dezoito) mingau de milho da 
nutriday,  21 (Vinte e uma sopa 
Koka, 37 (Trinta e sete) leite 
evaporado Nestlé, 1 (um) macha-
do; Remoções de todos os Produ-
tos de venda encontrados no local, 
incluindo Bidões de armazena-
mento de calçados e vestuários, 
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rialização da cana-de-açúcar para 
final do mês de Julho. Devido a 
isto, a IGAE irá iniciar a selagem 
dos alambiques no dia 1 de Agosto 

de 2016, e para isso irá 15 dias 
antes comunicar na rádio a reali-
zação desta actividade para que 
se possa evitar quaisquer 
constrangimentos. É notório os 
ganhos já alcançados no sector de 
produção de aguardente de 
cana-de-açúcar, e é intenção de 
que este ganho continue de forma 
continuada para que possamos 
inverter o quadro actual de 
produção de aguardente de quali-
dade inferior, afectando negativa-
mente a saúde, as famílias, a 
sociedade e o estado e a econo-
mia.

pertencentes as vendedeiras da 
rampa Ponta Belém; Remoções e 
apreensões de todas as grades 
encontrados dentro de quintal, que 
serviam como banca de armazena-
mento de produtos de vendas; 
Desactivação e enceramento do 
espaço (quintalão), que serviam 
como lugar de refúgios e vendas 
de diversos tipos de produtos 

comercias, pondo em risco a 
saúde Publica; Recomendações 
as vendedeiras e a fim de se dirigi-
rem ao serviços de competentes 
da Câmara Municipal da Praia no 
sentido de procurarem espaços 
adequados para a prática das suas 
actividades.
Como é evidente, a colaboração e 
cooperação entre as diferentes 

autoridades com competências em 
matéria de fiscalização e protecção 
da saúde pública é um imperativo 
que deve ser garantido para o bem 
da nossa sociedade. A IGAE 
enquanto autoridade nesta maté-
ria, terá sempre o dever de coope-
rar nesta missões, para o bem de 
todos e da disciplina da actividade 
económica, qualquer que ela seja.



No dia 10 de Junho do ano em 
curso, derivado da reunião realiza-
da entre a IGAE e a então 
Direcção Nacional da PN, foi reali-
zada, no centro de formação da 
Polícia Nacional, na presença dos 
120 formando que irão brevemente 
terminar o curso da Polícia e irão 
reforçar o contingente policial naci-
onal, uma palestra sobre a “A 
FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO 
DE ILICITUDES”, para dar a 
conhecer aos novos polícias o 
poder que a regular e diária fiscali-
zação possui na prevenção da 
criminalidade e das ilicitudes cont-
ra-ordenacional. Com a realização 
desta palestra a IGAE e a PN 
começam a trabalhar conjunta-
mente a fiscalização, de forma 
complementar e coordenada, para 
que se possa prevenir práticas 
criminosas e contra ordenacionais 
que tenham origem na actividade 
económica, com principal realce 
sobre as actividades nocturnas e o 
transporte de alimentos e demais 
práticas. Esta e outras palestras 
serão realizadas aos Policiais que 
já estão em actividade em coor-
denação com os seus comados 
regionais, para que de forma 

PALESTRA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA 
NACIONAL

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Os bairros da Calabaceira, Vila 
Nova e Tira Chapéu, mas 
também, o centro da Cidade de 
Assomada (São Bento) rece-
beram inspecções nocturnas prot-
agonizadas pela a IGAE com a 
colaboração da Policia Nacional, 
Guarda Municipal, Direcção Geral 
do Ambiente, onde foram 
abordados e autuados dezenas 
de estabelecimentos, sobretudo 
bares, por falte de condição de 
higiene, ruído, incumprimento do 
horário de funcionamento, falta de 
licença para funcionamento, 
presença de menores, má conser-
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vação de produtos alimentares, 
presença de pragas, indícios de 
prática e prostituição, falta de 
cartão de sanidade, falta de livro 
de reclamações, entre outras 
infração.
Estas acções nocturnas são 
importante para a manutenção da 
ordem pública e na prevenção de 
ilicitudes criminais e contra-orde-
nacionais, favorecendo desta 
forma o bem estar social, e por 
esta razão será continuada com 
cada vez mãos regularidade e 
rigorosidade e cooperação.

integrada e diária estes trabalhos sejam realizadas, para o bem de todos 
e para a resolução dos problemas óbvios que assistimos diariamente na 
nossa sociedade. Portanto, é necessário conhecer para actuar, estas 
palestras servirão para este fim, incrementando intelectualmente os 
profissionais que trabalham na segurança integrada do país. Este tipo de 
trabalho prevê-se que terá um impacto grande na organização da activi-
dade económica do país, favorecendo a melhoria do ambiente de negó-
cio e consequentemente a realização de novos investimentos, mas 
também, diminuir os custos de funcionamento do estado.



No seguimento dos preparativos para a realização do Festival Badja ku Sol, promovido exclusivamente pela 
CAVIBEL S.A., a IGAE, foi convidada pela a Directora de Marketing  da  CAVIBEL, Dra. Hernidia Tavares, para 
conversar com as vendedeiras das barracas sobres os seguintes aspectos - Afixação das placas de proibição 
de  fornecimento e vendas de 
álcool a menores de 18 anos e a 
proibição de oferta e venda de 
bebidas alcoólicas a menores de 
18 anos; A Proibição de permanên-
cia de menores de 18 anos 
(crianças) em locais/barracas 
aonde são vendidos bebidas 
alcoólicas; Afixação dos preços 
dos Produtos; Modo correto de 
conservação/protecção e 
manuseio dos géneros alimentí-
cios (principalmente produtos para 
grelhar, devidamente protegidos  
separadas conforme os tipos de 
produtos e conservados a tempe-
raturas adequadas); O uso e porte 
de Cartões de Sanidade por parte 
de todos quantos manuseiam 
alimentos e realizam vendas; Uso 
de equipamentos de protecção no 
manuseio dos géneros alimentí-
cios (uso de toucas luvas e 
remoção de adornos); Em caso de 
venda de produtos cárneos, o 
porte de certificados sanitários das 
carnes; Foram esclarecidos das a 
rotulagem dos géneros alimentí-
cios e a verificação com antece-
dência dos prazos de validade dos 
produtos antes da sua exposição 
para venda e a não comerciali-
zação de produtos sem rotulagem; 
Não comercialização de produtos 
cujos prazos de validade esteja 

FORMAÇÃO NA ASAE 

BADJA CU SOL
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No quadro das relações protocola-
res existentes entre IGAE – 
Inspecção-Geral das Actividades 
Económicas e a ASAE – Autorida-
de de Segurança Alimentar e 
Económica de Portugal, dois quad-
ros da IGAE participam de 
20/06/2016 a 12/07/2016 no curso 
de formação técnica e específica 
(envolvendo várias áreas de actu-
ação da actividade inspectiva) de 
inspectores para que progressiva-
mente a instituição venha aumen-

ultrapassado e ou rasurado; Foram 
alertados para a substituição de 
garrafas de vidros (arma de corte e 
de arremesso) por copos descartá-
veis (plásticos) e evitar entregar 
espetos de metal/madeira (arma 
de perfuração) para os clientes, 
colocando os aperitivos em platôs 
de plásticos ou guardanapos; 
Porte de Documentos de Identifi-
cação; Cumprimento do Horário de 
Funcionamento; Ainda foi frisado a 
questão das “garrafinhas” e os 
cuidados a ter relativamente à sua 
rotulagem e conteúdo (tipo de agu-
ardente). Neste particular, foi dada 
especial atenção sobre a conser-
vação (frio e congelação) dos 
alimentos devido ao sol e elevada 
temperatura que se verifica neste 

período do ano, visto que o festival 
é diurno.
Ainda, a IGAE alertou sobre a 
questão do sistema de arrefeci-
mento e ventilação das barracas 
visto que o festival é dois dias, 
para melhor conservação e segu-
rança dos produtos, pautando pela 
segurança dos consumidores e 
pela qualidade dos nossos festi-
vais.
A reunião contou com a presença 
do Sr. Comandante da Polícia 
Nacional da Esquadra de Achada 
Santo António, Sr. Comandante 
dos Bombeiros,  o Sr. Responsá-
vel da Segurança Privada 
DB-PROTECT que prestará 
apoios para a empresa Cabivel e 
Representante da Protecção Civil.

tar a sua capacidade de actuação, dando maior e melhor contributo para crescimento económico do país.
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De Fevereiro a Junho de 2016 a IGAE já realizou cerca de 630 acções de inspecção, lavrou 230 autos de notícia, instru-
indo igual número por processo contra-ordenação, devido as 752 infrações detectadas, dando em média 1,2 infracções 
por inspecção, conforme a distribuição da tabela abaixo. Convém dizer que estas acções de inspecções foram reali-
zadas nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão, Sal. Estas acções incluem estabelecimentos industriais, gros-
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FALTA DE LIVRO DE RECLAMAÇÃO 123

FALTA DE CARTÃO DE SANIDADE

FALTA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

FALTA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO DESACTUALIZADO (CADUCADO)

CARTÃO DE SANIDADE CADUCADO

FALTA DE LICENCIAMENTO INDUSTRIAL

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CADUCADO

FALTA DE CONDIÇÃO DE HIGIENE E ASSEIO

INCORRETO ACONDICIONAMENTO DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL CADUCADO

PRESENÇA DE PRAGAS

ABATE DE ANIMAIS FORA DE LOCAIS DESTINADOS PARA ESSE FIM

FALTA DE AFIXAÇÃO DE PREÇOS

INCUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

PRODUTOS FPRA DE PRAZO DE VALIDADE

INADEQUADAS INSTALAÇÕES DO SECTOR ALIMENTAR

NÃO ENVIO DE FOLHA DE RECLAMAÇÃO

FALTA DE PLACA DE PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE MENORES

FALTA DE DECLARAÇÃO DE DIRECTOR TÉCNICO

VIOLAÇÃO DE REGRAS PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE ECONÓ-
MICA

FALTA DE ROTULAGEM EM PORTUGUÊS

116

5

6

6

7

8

9

11

11

12

13

18

26

26

30

35

37

88

112

5

3

PRODUTOS COM FALTA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 3

EXERCÍCIO DE ACTIVIDADE DIVERSA DA QUE FOI INSCRITA 2

sistas e retalhistas. Numa análise 
atenta da tabela, pode-se verificar 
que 181 estabelecimentos inspeccio-
nados (entre indústrias, grossistas e 
retalhista) são ilegais ou estão em 

situação de ilegalidade, situação que 
afecta claramente o ambiente de 
negócio. De salientar que anualmen-
te a IGAE encontra cerca de 300 
empresas nestas situações, num 

universo médio de 1200 
inspecções/ano.
Pode-se fazer a mesma análise para 
as infracções que afectam o consu-
midor.  
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FALTA DE CERTIFICADO DE INSPECÇÃO SANITÁRIA

FALTA: CAUÇÃO /SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

MAU ACONDICIONAMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

CERTIFICADO DE IMPORTADOR GROSSISTA CADUCADO

FALTA DE PESO E MEDIDA

GÉNERO ALIMENTÍCIO ANORMAL

NÃO CONSERVAÇÃO DO TRIPLICADO DA FOLHA DE RECLAMAÇÃO

PERDA OU EXTRAVIO DO LIVRO DE RECLAMAÇÕES

GÉNEROS ALIMENTICIOS COM FALAT DE ROTULAGEM

EXPOSIÇÃO PARA A VENDA DE MEDICAMENTOS SEM PRESCRIÇÃO
 MÉDICA

FALTA DA PLACA DE PROIBIÇÃO DE VENDA, OFERTA, FORNECIMEN-
TO E/OU CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 ANOS

EXPOSTA  À VENDA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS COM FALTA DE REQUI-
SITOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES DE
EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

FALTA DE REQUISITO DE SEGURANÇA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS

FALTA DO CERTIFICADO DE IMPORTADOR GROSSISTA

PRODUTOS DIVERSO DAQUELE QUE SE ENCONTRA INSCRITO

PRESENÇA DE MENORES

2

3

10

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

4

TOTAL DAS INFRACÇÕES 752

sistas e retalhistas. Numa análise 
atenta da tabela, pode-se verificar 
que 181 estabelecimentos inspeccio-
nados (entre indústrias, grossistas e 
retalhista) são ilegais ou estão em 

situação de ilegalidade, situação que 
afecta claramente o ambiente de 
negócio. De salientar que anualmen-
te a IGAE encontra cerca de 300 
empresas nestas situações, num 

universo médio de 1200 
inspecções/ano.
Pode-se fazer a mesma análise para 
as infracções que afectam o consu-
midor.  

IGAE, 
EM DEFESA DA ECONOMIA NACIONAL E DA SAÚDE PÚBLICA.


