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ENQUADRAMENTO
A agricultura é responsável pela boa gestão dos recursos naturais, pela valorização dos produtos
locais e por dar um forte contributo para a empregabilidade nas zonas rurais. Para além de contribuir
para o ordenamento do território e para a manutenção da paisagem, dinamiza uma série de atividades
económicas associadas, como a transformação agroalimentar, o comércio local e o turismo, entre outras.
Neste guia pretende-se disponibilizar informação útil ao nível da comercialização de produtos
agroalimentares (animais e vegetais) em circuitos curtos agroalimentares (CCA). As especificidades
associadas à comercialização de produtos animais ou vegetais serão tratadas em guias próprios.

I – ENQUADRAMENTO FISCAL E CONTRIBUTIVO
DE PEQUENOS AGRICULTORES
1. INTRODUÇÃO
De seguida, sintetizam-se as principais obrigações fiscais e contributivas, com especial destaque para
os pequenos agricultores em nome individual, que operam nas áreas agrícola, silvícola, apícola, pecuária,
transformação e comercialização.
Sublinhamos que a informação deste guia baseia-se no enquadramento fiscal e contributivo em vigor
em outubro de 2021, abordando as principais obrigações de forma genérica e transversal, pelo que não
dispensa de consulta da legislação atual e o contacto com as entidades competentes.
2. A ATIVIDADE AGRÍCOLA
O Regulamento CE nº 73/2009, de 19 de janeiro, define a atividade agrícola como a “produção, a criação ou
cultivo de produtos agrícolas, incluindo a colheita, ordenha, criação de animais e detenção de animais para
fins de produção, ou a manutenção das terras em boas condições agrícolas e ambientais”.

Os rendimentos gerados pelo exercício dessas atividades, os subsídios, as subvenções, bem como as
ajudas da PAC (Política Agrícola Comum) da União Europeia (UE) e ainda os rendimentos obtidos com
os atos isolados que não resultem de uma prática previsível ou reiterada, constituem rendimentos da
categoria B do IRS sujeitos a tributação.
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A comercialização dos produtos, bens ou serviços, incluindo os agrícolas e pecuários, poderá ser feita
por Venda Direta (incluindo Venda na Exploração ou na modalidade de Cabazes), comercialização em
mercados locais de produtores, em cooperativas ou outras organizações, para a restauração coletiva e
comercialização a retalhistas, grossistas e grandes superfícies. O Projeto AproximaR foca-se nos circuitos
curtos, em especial nas 4 modalidades já referidas: Venda na Exploração, Cabazes, Mercados Locais de
Produtores e Restauração Coletiva, conforme explicitado no Guia Geral do Projeto.
3. OBRIGAÇÕES FISCAIS
3.1 Declaração de Início de Atividade

·d
 eclaração de início ou de alteração de atividade pode ser entregue através do Portal das Finanças,
indicando o número de identificação fiscal (NIF) e a senha de acesso do seguinte modo:
• Cidadãos > Serviços > Início de Atividade - Entregar Declaração
• Cidadãos > Serviços > Alteração de Atividade - Entregar Declaração
·A
 s declarações devem ser entregues por Contabilista Certificado (CC) sempre que seja obrigatória a
contabilidade organizada ou opte por tê-la.
·E
 stas declarações podem ser entregues em qualquer serviço de finanças ou loja do cidadão.
Ao realizar a declaração de início de atividade, deverá haver especial atenção ao código de atividade
económica (CAE) e ao volume de negócios previsto.

3.2 Regime de tributação IRS
· Simplificado – para volume de negócio até 200.000€ anuais, em que o valor do rendimento tributável
(sobre o qual incide o imposto) é calculado da seguinte forma (art. 31 CIRS):
a) 0,15 das vendas de mercadorias e produtos;
b) 0,75 dos rendimentos das atividades profissionais constantes da tabela a que se refere o art.151º
(prestações de serviços);
c) 0,35 dos rendimentos de prestação de serviços não previstos na alínea anterior;
e) 0,30 dos subsídios ou subvenções não destinados à exploração;
f) 0,10 dos subsídios destinados à exploração e restantes rendimentos da categoria B não previstos nas
alíneas anteriores.
Os coeficientes b), c) e f) são aplicados em 50% no 1.º ano do início da tributação e 25% no 2.º ano, desde
que o trabalhador independente fique enquadrado no regime simplificado e que nesses períodos não aufira
rendimentos das categorias A (Rendimentos por conta de outrem) ou H (Pensões) - nº 10 art. 31º CIRS.
· Contabilidade organizada - para volume de negócios superiores a 200.000€ anuais, em que o valor dos
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rendimentos agrícolas é o lucro apurado através dos registos contabilísticos.
Os rendimentos agrícolas dos agricultores particulares (trabalhadores independentes ou empresários em
nome individual), estão enquadrados na categoria B de IRS e deverão ser declarados no Modelo 3 do IRS,
de 1 de Abril a 30 de Junho do ano seguinte.

Os Rendimentos agrícolas estão isentos do pagamento de IRS, segundo o nº 4 do art. 3º do CIRS, sempre
que o total dos rendimentos anuais brutos do agregado familiar seja inferior a 4,5x IAS anual, ou seja,
23.695,74€ em 2021.

3.3 Regime de IVA
Isenção de IVA – ao abrigo do art. 53º do Código do IVA (CIVA), o agricultor está isento de IVA nas suas
transações de bens e serviços se:
a) Não tem, nem é obrigado a possuir contabilidade organizada;
b) Não pratica operações de importação, exportação ou atividades conexas;
c) Não efetua transmissões de bens ou prestações de serviços previstas no anexo E do CIVA (lista dos
bens e serviços do setor de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis);
d) Não obteve um volume de negócios, no ano civil, superior a 12.500€.
R
 egime Geral – caso não se verifiquem todas as situações referidas no art. 53º CIVA, as transações de
bens e serviços no exercício das agrícolas são sujeitas a IVA, que pode beneficiar da taxa reduzida (6%)
tanto nas aquisições de bens ou serviços como nas transmissões, em conformidade com as verbas 3, 4
e 5 da lista I anexa ao CIVA.
A transição do Regime de Isenção do art. 53º CIVA para o Regime Geral faz-se através da declaração de
alterações no mês de Janeiro seguinte à verificação de volume de negócios anual superior a 12.500€, e
produz efeitos apenas a partir do mês de Fevereiro.

Os produtores agrícolas podem beneficiar do Regime Forfetário de IVA, previsto nos do art. 53º CIVA, que
permite obter uma compensação de 6% sobre o valor das vendas ou prestação de serviços faturados a
sujeitos passivos de IVA (não podem ser consumidores finais), desde que cumpram com as seguintes
condições:
Sejam produtores agrícolas enquadrados no Regime de Isenção do art. 53º CIVA;
Passem faturas das vendas ou prestação de serviços faturados a sujeitos passivos de IVA, ou seja,
clientes que não sejam consumidores finais;
Faturas terão de mencionar “IVA – Regime Forfetário”;
É necessário preencher e entregar uma declaração semestral através do Portal das Finanças ou
num dos serviços locais, até 20 de janeiro e 20 de julho. Nesta declaração devem constar os valores
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das transmissões de bens e das prestações de serviços realizadas no semestre anterior, assim como o
NIF (número de identificação fiscal) dos adquirentes e destinatários;
A AT analisa os pedidos e efetua o pagamento no prazo de 45 dias;
A opção pelo regime de IVA forfetário e efetuada em Janeiro, através da Declaração de Alterações.
3.4 Emissão de fatura

As faturas emitidas a partir de 1 de janeiro de 2020, deverão ser comunicadas à AT até ao dia 12 do mês
seguinte. Os elementos das faturas podem ser comunicados à AT por uma das seguintes formas:
Por inserção direta no Portal das Finanças;
Por transmissão eletrónica de dados em tempo real;
Por transmissão eletrónica de dados, mediante remessa de ficheiro SAF-T.

4. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS
4.1 Segurança Social
O exercício de uma atividade económica, neste caso a atividade agrícola, implica ao enquadramento dos
trabalhadores no regime de segurança social e ao respetivo pagamento de contribuições obrigatórias.
Com a entrega da declaração de início de atividade, a administração fiscal comunica oficiosamente à
segurança social, o início de atividade do trabalhador independente (o agricultor).

4.2 Declaração de rendimentos no portal da Segurança Social
As contribuições de cada trimestre são calculadas em função dos rendimentos do trimestre anterior,
declarados no portal da Segurança Social Direta no final dos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro de
cada ano.
O agricultor deve declarar os valores das vendas, dos subsídios à exploração (apoios ao rendimento PAC)
e das prestações de serviços resultantes da sua atividade no trimestre anterior. Anualmente deve ainda
apresentar a Declaração Anual da Atividade, ou seja, o Anexo SS da Declaração de Rendimentos Modelo 3
do IRS.
A base de incidência para o cálculo das contribuições, no regime simplificado (volume de negócios abaixo
de 200.000€ anuais), corresponde à média dos Rendimentos Relevantes de cada período declarado.

Caso o agricultor tenha optado, ou seja, obrigado a ter contabilidade organizada, as suas contribuições
obrigatórias para a segurança social incidem sobre o duodécimo do lucro tributável do ano anterior, com
um valor mínimo de 1,5xIAS. Estes agricultores não estão sujeitos à apresentação da Declaração Trimestral
de rendimentos.
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4.3 Valor das contribuições
O valor das contribuições obrigatórias calcula-se aplicando ao valor do rendimento relevante, a taxa
de 21,4% (para os trabalhadores independentes e respetivos cônjuges) ou a taxa de 25,2% (para os
empresários em nome individual e respetivos cônjuges).

O cônjuge do trabalhador independente tem 70% da base de incidência deste, podendo declarar uma
redução até 20% ou aumentá-la até ao valor da base de incidência contributiva do TI.

4.4 Isenção de pagamento de contribuições obrigatórias
Estão isentos de fazer contribuições e também de apresentar as declarações trimestrais no portal da
Segurança Social Direta, os Trabalhadores Independentes que:
· Sejam simultaneamente trabalhadores por conta de outrem e tenham, cumulativamente:
remuneração mensal média igual ou superior ao IAS;
rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente, inferior a 4*IAS;
atividades acumuladas prestadas a entidade diferentes e sem relação de grupo.
Caso o rendimento relevante mensal médio ultrapasse 4*IAS (NOTA: corresponde a 26.328,60€ de vendas
+ subsídios da PAC por trimestre em 2021) é necessária a apresentação da declaração trimestral e a
contribuição a pagar incide apenas sobre o excedente.
· Sejam simultaneamente Pensionistas de invalidez ou de Velhice legalmente acumuláveis com a atividade
agrícola.
· Sejam simultaneamente Pensionistas por Risco Profissional de que resultou uma incapacidade para o
trabalho igual ou superior a 70%.
· Tenham pago o valor mínimo obrigatório (20€) durante o ano anterior, após a verificação em Janeiro de
cada ano, do pagamento de contribuição de 20€ durante os 12 meses anteriores.
5. TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS

Sempre que existam dúvidas sobre a legalidade da circulação desses bens, o agricultor deverá fazer prova
da proveniência e destino dos bens não sujeitos à obrigatoriedade de documento de transporte, com uma
listagem dos bens (designação e quantidades) e ainda apresentar o Registo do Início de Atividade ou livro
de faturas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A legislação fiscal e contributiva tem sido sujeita a diversas alterações, pelo que é importante conhecer a
informação atualizada sobre o enquadramento legal da atividade. Note-se que:
· É sempre possível enquadrar a atividade de produção, transformação e comercialização de produtos
agrícolas, independentemente da sua dimensão;
· Existem regimes específicos de isenção ou redução que permitem minorar custos e obrigações
declarativas de muitos agricultores;
· O cumprimento da legislação tem sempre um custo inferior ao pagamento das coimas;
· É obrigatório ter um Seguro Contra Acidentes de Trabalho / Trabalhadores Independentes e para o
Cônjuge e outra mão-de-obra familiar;
· Ter sempre presente o cumprimento da legislação em vigor relativa a:
CIRS/CIVA (Autoridade Tributária);
Código Contributivo da Segurança Social (Segurança Social);
Legislação laboral para os trabalhadores independentes;
Licenciamento de atividades (DGAE);
Legislação específica de enquadramento das atividades agrícola, silvícola, apícola, pecuária,
transformação e comercialização.
De seguida, encontram-se esquematizados os prazos para o cumprimento das obrigações declarativas,
tributárias e contributivas mencionadas nos pontos anteriores (IRS, IVA, IMI e Segurança Social). Quando o
último dia do prazo, referido na tabela, corresponder a um dia de fim-de-semana ou feriado, o prazo transita
automaticamente para o próximo dia útil.

Tabela – Calendário Fiscal e Contributivo

II – O empresário e a criação de empresas
As micro e pequenas empresas constituem a base de sustentação da economia local e nacional. É por isso
evidente que o sucesso do empreendedorismo de base local se reflete inequivocamente no maior ou menor
desenvolvimento das regiões.
Os negócios começam e acabam no mercado. O empreendedor motivado por uma série de fatores de
caracter pessoal ou material deteta uma oportunidade de negócios (ideia), seleciona uma equipa, elabora o
plano de negócios, procura financiamento e cria a empresa.
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A. PRÓS E CONTRAS DE SER EMPRESÁRIO/A
Riscos e Desvantagens:
Arriscar capital próprio ou familiar;
Não existir segurança nas receitas financeiras. O rendimento estará dependente da própria rentabilidade
do negócio que poderá ser variável e incerta;
Não ter um horário fixo.

Principais Erros:
Falta de objetividade;
Falta de capacidade de adaptação;
Falta de orientação para o Mercado;
Indefinição de funções;
RH e materiais inadequados.

Vantagens e Recompensas
Os benefícios podem, na teoria, ser ilimitados;
É
 chefe de si próprio;
Realização pessoal;
Contribuição para a melhoria e desenvolvimento do
meio onde se insere - ter um papel activo no desenvolvimento da região é um fator muito importante de
motivação para muitas pessoas.

Factores de Sucesso
Ter uma ideia clara;
Organização;
Foco no cliente;
Ter canais de informação/comunicação;
Formação;
Planificação;
Gestão realista.

Apresenta-se, de forma muito sintética, os passos que um empreendedor deve apresentar desde o seu perfil e motivações até à colocação de um produto no mercado.
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“Um mercado para um produto – ou para um negócio – é um conjunto de clientes com determinadas necessidades por satisfazer, recursos para pagar a satisfação dessas necessidades e desejo de as satisfazer.”
(Criar e Consolidar empresas (G)Locais passo a passo)

B. AS GRANDES QUESTÕES
Ideia:
Que motivações tenho para abrir a empresa?
Quais as necessidades que o meu produto visa suprir?

 ue vantagens apresenta?
Q
Que mais-valias apresenta?

Clientes:
Quem são?
Onde estão?
Quantos são?
Que perfil têm?
Porque compram? (o que procuram e quais os fatores que os influenciam na compra)

 uando e porque/frequência compram?
Q
Onde compram? (loja, internet…)
Quanto compram?
Que preferências têm?
Que qualidade procuram?
Que preço estarão dispostos a pagar?
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Concorrência:
Quem são?
Há quanto tempo estão no mercado?
Qual a sua dimensão (volume de vendas,
número de funcionários)?
Quais são os aspetos em que se diferenciam pela positiva?

O preço
Como vou estabelecer o preço?
Que preço os clientes estarão dispostos a pagar?
Quais são as margens praticadas normalmente
neste sector de atividade?
Irei praticar a mesma margem para todos os produtos?

Instalações e localização
Estão adequadas ao tipo de atividade a desenvolver?
Os meus clientes vão ter alguma dificuldade em encontrar-me?

Distribuição
Que canal de distribuição vou usar?
Posso recorrer às novas tecnologias?

A promoção
Que publicidade será mais eficiente?
Quanto custa publicitar o meu produto?
Que tipo de promoções posso fazer?
Como chamar a atenção dos potenciais
clientes?

Recursos Humanos:
Estabelecidas tarefas específicas para sócios/colaboradores?
Preciso contratar pessoas? Para que funções?
Que tipo de contratos de trabalho vou realizar?
Qual vai ser a política de remuneração da empresa?

Formação
Que tipo de formação preciso?
Que competências técnicas e/ou profissionais devem ter os meus colaboradores?
Onde pode ser adquirida esta formação?

Forma jurídica
Que forma jurídica convém?
Que passos devem ser seguidos para constituir a empresa?
Quais são as obrigações perante o Estado ou a Segurança
Social?

TIPO DE EMPRESA
CARACTERISTICAS

Empresário Nome
Individual

Sociedade por quotas

Sociedade Unipessoal
por quotas

1

≥2

1

N.º Sócios
Capital Social

Sem mínimo obrigatório

Mínimo 1€/sócio

Responsabilidade

Ilimitada

Limitada ao valor da quota Limitada ao valor da quota
subscrita
subscrita

Fiscalidade

 ujeito de IRS
S
Deduz e liquida IVA
(quando aplicável)
Contribuições para
a Segurança Social

 ujeito de IRC;
S
Deduz e liquida IVA
(quando aplicável);
Contribuições para
a Segurança social.
Fiscais

Requisitos formais
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 edir NIF;
P
Inscrever-se e aos
funcionários na
Segurança Social;
Declaração de início
da atividade.

Mínimo 1€/sócio

 ujeito de IRC;
S
Deduz e liquida IVA
(quando aplicável);
Contribuições para
a Segurança social.
Fiscais

 edir NIF;
P
Inscrever-se e aos
funcionários na
Segurança Social;
Declaração de início
da atividade.

I nscrição nas finanças
Inscrição na
Segurança Social
Legais
Legais
Pedir certificado de
Pedir certificado de
admissibilidade de firma
admissibilidade de firma
(se aplicável);
(se aplicável);
Processo empresa
Processo empresa
na hora.
na hora.

C. OS PASSOS A DAR PARA A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
PASSOS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

SOCIEDADE POR QUOTAS

EMPRESÁRIO NOME
INDIVIDUAL

SOCIEDADE UNIPESSOAL

Escolher uma Firma Préaprovada ou Pedir um
O quê
Certificado de Admissibilidade
de Firma (on-line)

Escolher uma Firma Préaprovada ou Pedir um
Certificado de Admissibilidade
de Firma (on-line)

Onde

Empresa na hora*

Empresa na hora*

Direção Geral de Impostos

O quê

Escolher Pacto Social préaprovado (soc. Quotas)+

Escolher Pacto Social préaprovado (Unipessoal)

x

Onde

Empresa na hora *

Empresa na hora *

x

Ir ao Balcão de Atendimento
O quê para iniciar o processo de
constituição

Ir ao Balcão de Atendimento
para iniciar o processo de
constituição

x

Onde

Empresa na hora

Empresa na hora*

x

O quê

Elaborar o Pacto Social e o
Registo Comercial.

Elaborar o Pacto Social e o
Registo Comercial.

x

Onde

Empresa na hora*

Empresa na hora*

x

Entregar Declaração de Início
O quê de Atividade (no ato ou até 15
dias)

Entregar Declaração de Início
de Atividade (no ato ou até 15
dias)

x

Onde

Empresa na hora*

x

O quê Depositar o Capital Social

Depositar o Capital Social

x

Onde

Instituição de crédito

x

Empresa na hora*

Instituição de crédito

Início de Atividade

*(On-line ou Balcão de atendimento)

III – LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL
O desenvolvimento da atividade produtiva e agroalimentar exige que a mesma se encontre licenciada.
Assim, dependendo do tipo de atividade, da dimensão e da localização, o processo poderá ser mais ou
menos complexo, passando da necessidade uma autorização prévia a um mero registo.
Pretende-se, de seguida, sintetizar a informação e ajudar operadores, micro e pequenas empresas do
setor alimentar, nos processos de licenciamento das suas atividades sejam elas de produção primária,
industriais ou comerciais.
1. ESTABELECIMENTOS DO SECTOR AGROALIMENTAR – PRODUÇÃO PRIMÁRIA
« Produção primária» inclui a produção, a criação ou o cultivo de produtos primários, incluindo a colheita
e a ordenha e criação de animais antes do abate; abrange também a caça, a pesca e a colheita de produtos silvestres (REG. UE 178/2002);
« Rebento» consiste no produto obtido pela germinação de sementes e o seu crescimento em água ou
outro meio, colhido antes do aparecimento de folhas verdadeiras e destinado a ser comido inteiro, incluindo a semente.
Por forma a sintetizar a informação, apresentam-se os três fluxogramas relativamente a produtores primários:
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NOTA: Os estabelecimentos que produzem rebentos são
objeto de aprovação pela Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV), devendo o pedido de aprovação ser
apresentado através de formulário eletrónico, do qual
constam os seguintes elementos:
A identificação do titular do estabelecimento, com
menção da pessoa singular ou coletiva e do respetivo
número de identificação fiscal;
O endereço do estabelecimento e o respetivo nome
ou insígnia;
O(s) código(s) da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) relativo às atividades a
desenvolver no estabelecimento;
O contacto telefónico e endereço de correio eletrónico do
estabelecimento e/ou do titular do estabelecimento.
Na submissão do pedido a que se refere o número anterior,
o mesmo é encaminhado eletronicamente para a DGAV e
para a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP)
da área geográfica onde se situa o estabelecimento.
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NOTAS:
1

A atividade de extração e embalagem de mel é englobada na atividade económica com a CAE 01491
Apicultura.
2

A Unidade de Produção Primária
pode fornecer o consumidor final
ou o comércio a retalho local, no
mesmo distrito, ou em representações temporárias de produtos regionais, uma quantidade máxima
de 650 Kg por ano.
3

Trata-se, neste caso, de uma Unidade de Produção Primária. O modelo de requerimento está disponível no portal da DGAV em: https://
www.dgav.pt/alimentos/conteudo/
generos-alimenticios/iniciar-uma-empresa-alimentar/comercializacao-de-pequenas-quantidades/mel/
4

Nos termos do artigo 6.º do DL
1/2007, a DRAP é a entidade responsável pela coordenação do procedimento.

2. Estabelecimentos do sector agroalimentar – INDÚSTRIA
O Sistema da Indústria Responsável (SIR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012 na sua atual redação,
regula o exercício da atividade industrial e tem como objetivo prevenir os riscos e inconvenientes
resultantes da exploração dos estabelecimentos industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública
e a dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a segurança e saúde nos locais de trabalho,
a qualidade do ambiente e um correto ordenamento do território, num quadro de desenvolvimento
sustentável e de responsabilidade social das empresas, assente na simplificação e na transparência de
procedimentos.
O SIR aplica-se às atividades industriais a que se refere o anexo I do DL 169/2012 com exclusão das
atividades industriais inseridas em estabelecimentos comerciais ou de restauração ou bebidas, as quais se
regem pelos regimes jurídicos aplicáveis a este tipo de estabelecimentos, nomeadamente:
·A
 tividade Industrial – alínea a) do art.º 2.º - (Anexo I, Parte 1)
·E
 difício cujo Alvará de Utilização admita comércio e serviços - n.º 6 do art.º 18.º (Anexo I, Partes 2-A e B)
·P
 rédio urbano destinado a habitação - n.ºs 6 e 7 do art.º 18.º (Anexo I, Parte 2-A)
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N.º
Trabalhadores
(NT)

Potência
elétrica
contratada
(PE)

Potência
térmica
(PT)

Regime
aplicável

Tipo 1

Abrangidos, pelo menos, por um dos seguintes regimes ou circunstâncias:
Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA);
Regime Jurídico relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (RJPCIP);
Regime de Prevenção de Acidentes Graves que envolvam substâncias perigosas (RPAG);
operações de gestão de resíduos (OGR) que careçam de vistoria prévia;
exploração de atividades agroalimentares que utilizem matéria-prima de origem animal não transformada, manipulação de subprodutos de origem
animal ou fabrico de alimentos para animais que careça de atribuição de número de controlo veterinário
(NCV)1 ou número de identificação individual (NII).

AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA

Tipo 2

Abrangidos por pelo menos um dos seguintes regimes
jurídicos:
comércio europeu de licenças de emissão de gases
com efeito de estufa;
OGR que dispense vistoria prévia.
Não estar enquadrado no Tipo 1

DECLARAÇÃO
PRÉVIA

Tipo 3

Com atividades incluídas no anexo I do
SIR:
-p
 arte 2 –A: PE ≤ 41,4 kVA, PT ≤ 4x105
kJ/h e NT≤5 (*)
-p
 arte 2 – B: PE ≤ 99 kVA e PT ≤ 8x106
kJ/h e NT≤20 (**)

Tipologia
(art. 11,º
do SIR)

Estabelecimento
industrial em
edifício cujo
Alvará de
Localização
Utilização admita
(art. 18.º
comércio e
e Anexo I,
serviço (**)
Parte 2-A
do SIR)
Prédio urbano
destinado a
habitação (*)

≤ 20

≤ 99 kVA

·T
 ítulo
individual
·M
 icroempresa ≤ 41,4 kVA
·≤
 5 trabalhadores

≤ 8x106
kJ/h

≤ 4x105
kJ/h

Tabela 2 – Tipologia e Localização de estabelecimentos industriais, no âmbito do SIR

1 Número atribuído pela DGAV a estabelecimentos de tipo 1, cujas atividades consistam no processamento de matérias-primas animais não
transformadas ou de subprodutos animais ou produtos derivados.
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Outros
critérios

Não estar
enquadrado COMUNICAÇÃO
nos Tipos
PRÉVIA
1e2

-

COMUNICAÇÃO
PRÉVIA

Valores
máximos
anuais de
produção

COMUNICAÇÃO
PRÉVIA

LISTA NÃO EXAUSTIVA DE ATIVIDADES ELEGÍVEIS
(para estabelecimentos industriais em CCA)
Estabelecimento
industrial em edifício
cujo Alvará de Utilização
admita comércio e
serviço

Prédio urbano
destinado a
habitação

Com limites
anuais de
produto
acabado

CAE

Atividade exercida

10130

Preparação e conservação de produtos
à base de carne e preparação de
enchidos, ensacados e similares

2 000 kg

10310

Preparação e conservação de batatas

5 000 kg

10320

Fabricação de sumos de frutas e de
produtos hortícolas

x

x

10391

Congelação de frutos e de produtos
hortícolas

x

x

10392

Preparação de frutos secos e secados,
incluindo os silvestres

5 000 kg

10393

Preparação de doces, compotas,
geleias e marmelada

5 000 kg

10394

Descasque e transformação de frutos
de casca rija comestíveis

5 000 kg

10395

Preparação e conservação de frutos e
de produtos hortícolas

5 000 kg

10412

Produção de azeite

10510

Indústrias do leite e derivados

12 000 l

10520

Preparação de gelados e sorvetes

1 500 kg

10611

Moagem de cereais

10711

Fabrico de pão e produtos afins do pão

8 000 kg

10712

Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

5 000 kg

10720

Fabricação de bolachas, biscoitos,
tostas e pastelaria de conservação

10822

Fabricação de produtos de confeitaria

5 000kg

10840

Preparação de plantas aromáticas,
condimentos e temperos(incluindo
produção de vinagre)

1 500 kg

11011

Fabricação de aguardentes preparadas

1 500 l

11013

Produção de licores, xaropes e
aguardentes não vínicas

1 500 l

11021

Produção de vinhos comuns e licorosos

2 500 l

11030

Produção de cidra e outros produtos
fermentados de frutos

2 500 l

11050

Fabricação de cerveja

2 500 l

x

x

x

x

x

x

Apresenta-se seguidamente o fluxograma para operadores com atividade industrial, sendo considerados:
·G
 éneros alimentícios de origem animal não transformados: carne fresca, carne picada, preparados de carne (espetadas, hambúrgueres, almôndegas, salsichas frescas), ovos e leite cru (antes da pasteurização ou
ultrapasteurização);
·G
 éneros alimentícios de origem animal transformados: produtos à base de carne (fiambre, chouriços, presunto, salsichas tipo Frankfurt, alheiras, etc.), ovoprodutos e o leite pasteurizado ou ultrapasteurizado.
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As atividades industriais são abrangidas pelo SIR – Sistema de Indústria Responsável
2
São “géneros alimentícios de origem

animal não transformados” os géneros
alimentícios de origem animal que não
tenham sido submetidos a transformação
(ação que assegura uma modificação
substancial do produto inicial por
aquecimento, fumagem, cura, maturação,
secagem, marinagem, extração, extrusão
ou uma combinação destes processos).
3
A preparação ou fabricação de géneros alimentícios com vista ao fornecimento direto
do consumidor final é considerada, uma atividade de comércio retalhista, não obstante
o facto de a atividade ser classificada como
atividade industrial. O fornecimento direto
do consumidor final, pelo operador responsável pelo estabelecimento de fabrico, pode ser feito no estabelecimento de fabrico,
mas também em feiras ou mercados ou por
entrega na casa do cliente.
4
O fornecimento de outros estabelecimentos constitui uma atividade marginal, localizada e restrita quando se observam,
cumulativamente, as seguintes condições: i) os estabelecimentos fornecidos situam-se no mesmo concelho ou nos concelhos limítrofes do concelho do estabelecimento de fabrico; ii) a quantidade fornecida não ultrapassa 10% da quantidade
comercializada, com referência ao total anual comercializado e iii) os estabelecimentos a quem são fornecidos os géneros
alimentícios são estabelecimentos de restauração, cantinas de empresas, restauração em instituições ou outros estabelecimentos com atividades similares.
5
Todos os estabelecimentos do setor da panificação e/ou pastelaria, ou outros (à exceção da transformação industrial de
ovos – produção de ovoprodutos), que utilizem como única matéria-prima de origem animal não transformada, ovo em natureza, proveniente de centros de classificação aprovados, não é exigida a sua aprovação pela autoridade competente, ficando
estes dispensados de atribuição de NCV.
6
Os operadores devem contactar a DGAV de modo a assegurar a aprovação do estabelecimento.
7
O registo do estabelecimento decorre do procedimento de licenciamento, no âmbito do SIR.
8
O registo decorre do processo de licenciamento no âmbito do SIR, coordenado pelo Município
9
A aprovação decorre no âmbito do processo de licenciamento, nos termos do SIR. A entidade coordenadora é a DRAP.
1
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IV – PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM CASA
A instalação de estabelecimentos industriais em prédios urbanos destinados à habitação pode ser
autorizada, quando não exista impacto relevante no equilíbrio urbano e ambiental e compete à Câmara
Municipal da área geográfica em questão, a definição dos critérios a observar na avaliação da salvaguarda
do equilíbrio urbano e ambiental, bem como o licenciamento destas unidades industriais.

·A
 s atividades que podem ser autorizadas em prédios urbanos destinados à habitação são as seguintes:
CAE
10130

Atividade exercida
Preparação e conservação de produtos à base de carne e
preparação de enchidos, ensacados e similares

Prédio urbano
Com Limites
destinado a
anuais de
habitação
produto acabado
2 000 kg

10310 Preparação e conservação de batatas

5 000 kg

10392 Preparação de frutos secos e secados, incluindo os silvestres

5 000 kg

10393 Preparação de doces, compotas, geleias e marmelada

5 000 kg

10394

Descasque e transformação de frutos de casca rija
comestíveis

5 000 kg

10395 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

5 000 kg

10510 Indústrias do leite e derivados

12 000 l

10520 Preparação de gelados e sorvetes

1 500 kg

10711 Fabrico de pão e produtos afins do pão

8 000 kg

10712 Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

5 000 kg

10822 Fabricação de produtos de confeitaria

5 000kg

10840

Preparação de plantas aromáticas, condimentos
e temperos(incluindo produção de vinagre)

1 500 kg

11011* Fabricação de aguardentes preparadas

1 500 l

11013 Produção de licores, xaropes e aguardentes não vínicas

1 500 l

11021 Produção de vinhos comuns e licorosos

2 500 l

11030* Produção de cidra e outros produtos fermentados de frutos

2 500 l

11050 Fabricação de cerveja

2 500 l

*Não podem ser exercidas em frações autónomas de prédios urbanos.
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1. Aprovação de instalações onde se procede à preparação de géneros alimentícios
Dependente do tipo de géneros alimentícios laborados nos estabelecimentos em causa, poderá ser
necessário um processo de aprovação por parte da DGAV.
·S
 ão consideradas matérias-primas de origem animal transformadas: o leite pasteurizado, natas, fiambre,
presunto, enchidos, etc.
·S
 ão consideradas matérias-primas de origem animal NÃO transformadas: carne fresca, incluindo congelada, carne picada e leite cru;

A aprovação exige sempre uma vistoria prévia da DGAV e culmina com a atribuição de um Número de
Controlo Veterinário (NCV) ao estabelecimento. Os estabelecimentos aprovados estão disponibilizados no
portal da DGAV (https://sipace.dgav.pt/Estabelecimentos/PublicacaoNCV)

2. Requisitos a observar na produção de alimentos em casa
Para efeitos de aprovação, é realizada uma vistoria prévia por parte da DGAV onde é verificado o
cumprimento das disposições definidas na legislação, nomeadamente as relativas aos seguintes temas:
A. Requisitos gerais das instalações e dos locais onde os géneros alimentícios são preparados;
B. Requisitos do equipamento;
C. Disposições aplicáveis aos géneros alimentícios
D. Disposições aplicáveis ao abastecimento de água
E. Disposições aplicáveis à higiene pessoal
F. Disposições aplicáveis aos resíduos alimentares
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G. Disposições aplicáveis ao acondicionamento e embalagem
H. Disposições aplicáveis ao tratamento térmico
I. Disposições aplicáveis à formação
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3. Implementação de procedimentos baseados nos princípios HACCP
O HACCP é uma sigla internacionalmente reconhecida para Hazard Analysis and Critical Control Point ou
Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos.
·H
 A = Análise de perigos
·C
 CP = Pontos Críticos de Controlo
·H
 AZARD = Perigo
O HACCP tem na sua base uma metodologia preventiva, com o objetivo de poder evitar potenciais riscos,
através da eliminação ou redução de perigos, de forma a garantir que não estejam colocados, à disposição
do consumidor, alimentos não seguros e aplica-se a operadores das empresas do sector alimentar que
efetuem qualquer fase de produção, transformação e distribuição dos géneros alimentícios a seguir à
produção primária.
Os requisitos abordados no ponto anterior controlam os perigos (biológicos, químicos e físicos)
associados ao meio envolvente ao processo de produção do género alimentício, enquanto que o sistema
HACCP controla os perigos associados ao processo de produção.
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4. Rastreabilidade
Em todas as fases da produção, transformação e distribuição deverá ser assegurada a rastreabilidade dos
géneros alimentícios e de qualquer substância destinada a ser incorporada num género alimentício. Os
géneros alimentícios que sejam colocados no mercado, ou suscetíveis de o ser, devem ser adequadamente
rotulados ou identificados por forma a facilitar a sua rastreabilidade.

5. Estabelecimentos de fabrico com vista à venda ao consumidor final
Tem vindo a ser intensificada em Portugal a preparação de géneros alimentícios em instalações situadas
em prédios urbanos destinados à habitação, com o objetivo de fornecer diretamente o consumidor final
através da venda direta à porta, em feiras ou em mercados ou com entrega no cliente.
A manipulação e ou transformação de géneros alimentícios para fornecimento direto ao consumidor final
pode ser considerada uma atividade retalhista no âmbito do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002,
não carecendo de aprovação pela DGAV mesmo que sejam utilizados produtos de origem animal não
transformados. Esta atividade pode ser iniciada sem vistoria prévia e atribuição de NCV, desde que sejam
cumpridos os restantes procedimentos legais estabelecidos no SIR, relativos ao licenciamento industrial.

Tendo em conta o facto de serem desenvolvidas em locais utilizados simultaneamente para outros fins,
como sejam, a preparação de refeições para consumo privado e demais atividades domésticas, estas
atividades estão obrigadas ao cumprimento das regras gerais de higiene na preparação de géneros
alimentícios.
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Ainda que não careçam de aprovação, estes estabelecimentos devem ser sujeitos a controlos posteriores,
pelo que as Câmaras Municipais devem informar a DGAV de todas as instalações licenciadas, para que as
mesmas sejam registadas e controladas regularmente.
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VI – ANEXOS
I – Requerimento de registo de produtor primário- Para fornecimento direto ao consumidor
final ou ao comércio local
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II – Fornecimento direto de pequenas quantidades de peças de caça selvagem menor
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III – Calendário venatório - época venatória 2021-2022
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