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A importância da embalagem



CNE
Centro Nacional de Embalagem

O Centro Nacional de Embalagem, fundado em 1973, é uma 
Associação de pessoas singulares e coletivas sem fins 
lucrativos, considerada de utilidade pública.



VALORES

 Ética

 Competência

 Comprometimento

 Empreendedorismo



MISSÃO

Prestar serviços através do desenvolvimento de 
soluções, que contribuam para o sucesso dos seus 

clientes.



Laboratório acreditado ISO/IEC 17025
desde 1986

Laboratório Certificado pela ISTA
desde 2005

RECONHECIMENTOS



LABORATÓRIO, atividade principal:

Ensaios:
 Contacto alimentar (Migrações; propriedades barreira; metais....)
 Ensaios mecânicos e físicos (caracterização e avaliação da resistência, de 

embalagens e seus materiais....)
 Embalagem de transporte (simulação de circuitos de transporte, embalagens 

unitárias e cargas paletizadas)
 Ensaios climáticos (Shelf life....)
 Produtos vários (área alimentar, farmacêutica, cosmética, higiene, limpeza…)
 Ensaios de avaliação de desempenho



ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO
 ADR – Embalagens para transporte de mercadorias 

perigosas

ORGANISMO DE NORMALIZAÇÃO SETORIAL 
 Embalagem – CT 60

ATIVIDADES/ SERVIÇOS



APOIO TÉCNICO, ESTUDOS, PARECERES:

 Pesquisar causas e verificar eventual uso de materiais em excesso ou 
inadequados

 Definir graus de protecção da embalagem, de modo a permitir reduzir 
perdas por avaria ao longo do sistema de distribuição.

 Colaborar no estabelecimento de cadernos de encargos, de modo a facilitar 
relações entre o fabricante e o utilizador

 Analisar declarações de conformidade e outros documentos



A EMBALAGEM:
 segurança alimentar;
 transporte (armazenamento, distribuição, manuseamento.....);

 ambiente.

A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM 

 



 CONSERVAR o produto
 PROTEGER o produto

A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM 



A EMBALAGEM na segurança alimentar:

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR

- Não deve ser, ela própria, uma fonte de perigos para a 
segurança e qualidade do produto.



A segurança alimentar, relativamente aos perigos quimicos, 
preocupa-se principalmente com substâncias que intencionalmente 
ou não, vão sendo incorporadas na alimentação do consumidor ao 
longo da cadeia.

Incluem-se: 
aditivos alimentares; resíduos de pesticidas, contaminantes 
presentes no ambiente....sendo a embalagem.....

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



..... e materiais de embalagem, também uma fonte potencial de 
substâncias quimicas.

A monitorização destas substâncias é fundamental para a 
SEGURANÇA ALIMENTAR.

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



Problemas originados pela MIGRAÇÃO

• Nível toxicológico
• Nível organoléptico

dependendo de

• Quantidade de substâncias que migram
• Tipo de substâncias que migram

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



As substâncias potencialmente contaminantes, têm origem onde? 

- No processo de polimerização (monómeros residuais e 
aditivos);
- Na transformação (tintas de impressão, solventes, adesivos);
- Ou são substâncias inadvertidamente formadas no processo de 
transformação por degradação do polímero.

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



Depois de conhecidos os perigos que podem 
representar 

conhecer e controlar o risco associado dos materiais

É preciso definir os critérios e a forma de avaliação dos 
mesmos, para que os materiais de embalagem sejam 

seguros para o consumidor final.

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



A EFSA (European Food Safety Agency) faz uma 
avaliação das substâncias que depois são alvo de 
legislação europeia. 

A verificação dos critérios é realizada por laboratórios:  
“Ensaios de migração”

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



Regulamento 1935/2004

Aplicável a todos os materiais e objectos 
para contacto alimentar

(qualquer material ou objeto destinado a entrar em contacto direto ou 
indireto com os alimentos deve ser suficientemente inerte para excluir a 
transferência de substâncias para os alimentos  em quantidade suscetíveis 

de representar um risco para a saúde humana ou de provocar uma 
alteração inaceitável na composição dos alimentos ou uma deterioração 

das suas propriedades organoléticas.)

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



Regulamento 1935/2004

Regulamento 2023/2006 (boas praticas 
de fabrico)

Regulamento 282/2008 (plástico 
reciclado)

Alterado

Directiva 2007/42/CE 
(filmes celulose regenerada)

84/500/CEE
(cerâmica)

Papel e cartão   Vidro   Madeira   cortiça   Metais e ligas   têxteis   Adesivos   resinas   tintas de      silicones   Ceras
impressão

Materiais plásticos

Regulamento 10/2011 

Regulamento 321/2011 
(BPA)

Regulamento 
1282/2011

Regulamento 
1183/2012

Directiva 
2005/31/CE

Regulamento 
284/2011 Regulamento 1895/2005

(BADGE/BBFDGE/NOGE

Borrachas e 
Elastómeros

Directiva 93/11/CEE 
(Nitrosaminas)

Regulamento 450/2009
(materiais activos e 

inteligentes)

Alterado

Regulamento 372/2007
(plastificantes em juntas de 

tampas)

Regulamento 
202/2014

Regulamento 
174/2015

Regulamento 
597/2008

Regulamento 
2016/1416

Regulamento 
2017/752

Regulamento 
79/2018

Regulamento 
213/2018

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



A principal função da embalagem é proteger o conteúdo 
e garantir que após a conclusão das fases de tratamento, 

o produto não sofre transformações durante a 
armazenagem e distribuição.

A EMBALAGEM 
NA SEGURANÇA ALIMENTAR



A EMBALAGEM 
DE TRANSPORTE

Factores mecânicos

-Vibrações

-Choques

-Compressões

Factores ambientais

-Temperatura

-Humidade

-Luz

-Gases (O2, N2, CO2)

A EMBALAGEM de transporte:



A EMBALAGEM E O AMBIENTE

Gestão de embalagens e resíduos de embalagens

Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (em vigor desde 1 janeiro 2018)
(transpõe a Diretiva nº 94/62/CE, entre outras)

 Estabelece medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, com os 
objetivos de prevenir ou reduzir os impactos adversos da produção e gestão 
de resíduos..... .......melhorar a eficiência e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável.

Promoção da prevenção e da gestão de 
resíduos integrados no ciclo de vida dos 
produtos – Economia circular
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 CAPITULO III
Secção I – Embalagens e resíduos de embalagens
….
Artigo 25º - Prevenção
1 - ....práticas de concepção ecológica e de consumo sustentável mais 
adequado---
2 - ...promoção da prevenção e reciclagem...
3- ...promover a redução sustentada....

Artigo 26º - Requisitos essenciais das embalagens
 NP EN 13428:2005 – Embalagem – Requisitos especificos para o 

fabrico e composição – Prevenção por redução na fonte
 EN 13429:2004 – Embalagem - Reutilização

A EMBALAGEM E O AMBIENTE



 ANEXO VIII
Lista de requisitos essenciais relativos à composição e à possibilidade de 

reutilização, valorização ou reciclagem das embalagens

 Níveis de concentração de metais pesados 
 Requisitos específicos de fabrico e composição
 Requisitos especificos da possibilidade de reutilização
 Requisitos específicos da possibilidade de valorização dos resíduos de 

embalagens (sob a forma de: reciclagem; valorização energética; composto, e 
embalagens biodegradáveis com características específicas...)

A EMBALAGEM E O AMBIENTE



A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM

 Requisitos de proteção do produto
 Vida útil pretendida para o produto
 Resistência fisica e mecânica necessária
 Condições de transporte e distribuição
 Custo da embalagem
 Volume de vendas do produto
Aspectos toxicológicos e ecológicos

Legislação
Compatibilidade Alimentar

Ambiental
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As embalagens são constantemente confrontadas com 
novos desafios, para satisfazer tanto as antigas como as 
novas exigências no que se refere a prazo de validade, 
conveniência, manuseamento, impacto ambiental....

No futuro os requisitos não irão diminuir e haverá, pelo 
contrário, produtos e embalagens cada dia mais 

sofisticados.

A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM 



MUITO OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!

Margarida Alves

CONTACTOS

http://cne.isq.pt
margaridaalves.cne@isq.pt


