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Recolha de dados   Data Collection 

 
Art 33 REG (EC) 178/2002 

 

•procurar, coligir, recolher, cotejar 
compilar, analisar e sintetizar os dados 
científicos e técnicos relevantes; 

•trabalhar em estreita cooperação com 
todas as organizações que operam no 
domínio da recolha de dados; 

•melhorar a comparabilidade técnica 
dos dados que recebe e analisa para 
facilitar a sua consolidação a nível 
comunitário. 

 

• adotar as medidas necessárias      
para assegurar que os dados recolhidos 
sejam transmitidos à EFSA. 

 

•search for, collect, collate, analyse 
and summarise relevant scientific and 
technical data; 

•work in close cooperation with all 
organisations operating in the field of 
data collection; 

•improve the technical comparability 
of the data it receives and analyses, to 
facilitate consolidation at Community 
level. 

 

• adopt the necessary measures to 
ensure that the collected data is 
transmitted to EFSA. 



Do caos ....   From caos.... 
Dados de ocorrência 
(biológicos/químicos)   
Agent/compound data 
Atividades legisladas 
Atividades Ad hoc 
Atividades coordenadas 

Dados de consumo 
Consumption data 
Concisos 
Inteligíveis 
Pan-European 

Dados de mercado 
Market data 
EuroMonitor 
GEMS/Food 
Inquéritos nacionais 

Outros dados 
Other data 
Comerciais 
Internacionais 
Projetos de investigação 

Gestão de dados 
Data management 
Abordagens diferentes 
Protocolos variados 
Sistemas incompatíveis 

Dados da literatura 
Literature data 
Pesquisa 
Publicações  
Relatórios oficiais 

< 2010 



Gestão de dados 

Data management 

Abordagens coordenadas 

Protocolos normalizados 

Sistemas compatíveis 

Dados de ocorrência 

Occurence data 

• Concisos 
• Abrangentes 
• Representativos 

Harmonização 

Harmonisation 

Standard Sample Description (SSD) 
Food Exposure  (FoodEx)  

            2010 

 

Evolução 

+ abrangentes/ + broad 

+ domínios/ + domains 

SSD2  2013 
FoodEX2  2015 

Resíduos de Pesticidas  

Pesticide Residues 

1º domínio a utilizar o SSD no reporte de dados  
2010 

À ordem.... To order.... 



Transmissão de dados/ Data transmission 
Projeto “Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data”  

 

INSA- Recolha, compilação, 

transformação, validação do 

formato e transmissão dos 

dados de contaminantes 

químicos 

(DL 27/2012, 8 fevereiro, Art. 3º, nº2)  

dez 2011  
– 

nov 2013 



  Dados     Data 
•  40 000 registos  
•Normalizados em formato SSD 
•Reportados para a EFSA 
 

•  40 000 records 
•SSD format 
•Reported to EFSA 
 

Situação atual / Current status 

Out 2013 



Call for tender 



Alarga o âmbito do modelo Standard 

Sample Description (SSD) aos domínios: 

• Contaminantes químicos,  

• Resíduos de pesticidas,  

• Aditivos alimentares,  

• Monitorização biológica.  
 

Harmoniza a comunicação de dados 
entre os EM e a EFSA nos vários 
domínios. 
 

Ferramenta flexível, podendo ser 
adaptada às necessidades dos 
diferentes EM. 

SSD2 

Expands the Standard Sample 

Description (SSD) to the domains: 

• Chemical contaminants,  

• Pesticide residues,  

• Food additives, 

• Biological monitoring.  
 

Harmonises the comunication between 
MSs and EFSA regarding several data 
domains. 
 

Flexible tool that can be adapted to 
MSs needs. 



Testar o SSD2 como uma ferramenta 
adequada e eficaz na transmissão de 
dados uniformizados. 

•Definir os requisitos de transmissão 
de dados para os vários domínios; 

•Adaptar o sistema “alimentos 
PT.ON.DATA” a todos os domínios 
do controlo oficial; 

• Transmitir dados para a EFSA, de 
acordo com o modelo “SSD2” no 
formato XML; 

• Criar autos de colheita 
uniformizados; 

To test SSD2 model has an adequate 
and effective  tool in data 
transmission. 

• To define of the requirements for 
data transmission;  

• To adapt the “alimentos 
PT.ON.DATA” system to other 
official control data domains;  

• To transmit data to a EFSA in XML 
according SSD2; 

 

• To create harmonised sample 
collection forms; 

Objetivos do projeto/ Project objectives 

(July 2014 - Sep. 2016) 



Parceiros 

Coordenação 

Promotor 

Uma equipa pluridisciplinar: 
• Gestão de projetos, 

• Gestão e transmissão de dados,  
• Diferentes domínios de reporte,  
• Classificação de alimentos, 
• Desenvolvimento de sistemas de gestão de 

informação, 
• Outros… 
 
Beneficiando dos conhecimentos e experiência 
adquiridos durante a execução do projeto 
CFP/EFSA/Datex/2011/01/02 – “Implementação 
da transmissão eletrónica de dados de ocorrências 
químicas em Portugal”. 

Os intervenientes 



ACs 

Técnicos 
Laboratórios 

Colheitas 

Os intervenientes 

Parceiros 

Coordenação 

Promotor 



Colheita 
amostras 

Mapeamento 
e validação  

dados 

Análise 
laboratorial 

Planeamento 

PNCPI 

Controlo oficial - Fluxo de Dados 

Compilação  
dados 

Transmissão Emissão 
relatórios 

Contaminantes químicos 

2 

Contaminantes químicos 
Aditivos alimentares 
Resíduos de pesticidas 
Monitorização biológica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Comissao_Europeia.svg
http://www.google.pt/url?url=http://bandeirasdomundo.tk/tag/bandeira-de-portugal-para-imprimir/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GyMkVbO4EsH-UofegOAL&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE0TWZ3fNjzIKFr-7NPbmKJsLEToQ


  

• Resíduos de pesticidas/ Pesticide residues 
• Géneros Alimentícios 

> 100 000 

Compromisso/ Commitment 

Volume de dados/ Data volume 

• Contaminantes químicos/ Chemical contaminants 
• Géneros Alimentícios 
• Alimentos para animais 

10 000 

• Monitorização biológica/ Biological Monitoring 
• Géneros Alimentícios 
• Alimentos para animais 
• Saúde Animal 

• Aditivos alimentares/ Food additives 
• Géneros Alimentícios 

75 000 

2 400 



De forma direta 

O projeto SSD2 permite uma uniformização da informação nos diferentes domínios: 

Conclusões 

Consistência 

Integridade 

Qualidade 

Atualidade 



Monitorização 
integrada dos 

perigos 

Avaliação do 
risco mais 

abrangente 

Melhoria da 
resposta às 
solicitações 

Eficiência 
De forma Indireta 

O projeto SSD2 permite uma uniformização da informação nos diferentes domínios: 

Conclusões 



sGRIA 



Qualidade da Informação Alimentar 
 



Grata pela atenção e por toda a 
colaboração 

 

 

 

Thank you for your atention and for all the 
colaboration 


