PANAMÁ
O AgriExport é uma inicia�va de promoção internacional e de capacitação das PME do setor agroindustrial, promovida
pela ANIMAFORUM e INOVCLUSTER com o obje�vo de promover o aumento das exportações e a visibilidade
internacional de Portugal.
A elaboração do estudo e a abordagem metodológica
assenta no levantamento das principais condicionantes de
entrada de produtos alimentares das ﬁleiras mais
representa�vas das regiões (Alentejo e Centro) no mercado
do Panamá, nomeadamente: azeite; molhos e

condimentos; queijos; carnes (verdes, transformados e
charcutaria); pet-food; arroz e farinhas; vegetais (frescos e
ultracongelados); doces, compotas e sumos de frutas;
refeições prontas e sobremesas (ultracongeladas).

PANAMÁ - CARACTERÍSTICAS GERAIS:
A República do Panamá é o país mais meridional da América Central. Está situado no istmo que
liga as Américas do Norte e do Sul e faz fronteira com a Costa Rica, a oeste; Colômbia, a sudeste;
Caribe, a norte, e com o Oceano Pacífico a sul. A capital é a Cidade do Panamá. O Panamá tem
a segunda maior economia da América Central, além de ser a economia que mais cresce e o
maior consumidor per capita da região.

População: 3,71 milhões (julho 2016)
Densidade populacional: 52 hab./km²

COMO EXPORTAR PARA O PANAMÁ?
Abordagem ao Mercado
Antes de realizar negócios no Panamá, é importante:
• Conhecer os costumes locais;
• Ter presente que o Panamá é um país que é governado pelo
princípio da legalidade, sendo este um requisito sine qua non
para fazer negócios no país, pelo que se aconselha apoio ao nível
jurídico;
• Aproveitar a localização estratégica do Panamá para o negócio –
a ligação com a América Central e do Sul, a América do Norte e o
Caribe, bem como a passagem de importantes rotas comerciais
marí�mas, permitem o uso do Panamá como centro de negócios;
• Ter em consideração que as empresas locais são rela�vamente
pequenas, logo os volumes de contratação são também eles
reduzidos;
• O preço prevalece sobre a marca, o que pode ser comprovado
pela variedade de produtos asiá�cos no mercado panamenho;
• Ter presente que o Panamá tem um clima tropical húmido, o
que poderá afetar o agendamento de a�vidades/reuniões (a

estação chuvosa no Panamá é de abril a início de
dezembro);
• A forma de saudação é o aperto de mão seguido da
expressão "Bom dia", "Boa noite" ou simplesmente
"Boas". A expressão "Olá" é considerada informal num
contexto comercial. Deve ser u�lizado o termo "você”,
sendo que se poderá u�lizar o termo "tu" ou nomes
próprios, se solicitada pelo cidadão do Panamá;
• A pontualidade nas reuniões não é uma prá�ca
generalizada. Um atraso de até meia hora é considerado
normal, pelo que não se deverá mostrar estranheza ou
insa�sfação;
• A refeição de negócios mais comum é a do almoço,
realizando-se, habitualmente, a par�r das 12:00 horas. O
jantar é às 20:00 horas. Ambos, geralmente terminam
com uma mesa e uma bebida no mesmo restaurante
onde foi realizada a reunião. Em ambientes de negócios
formais o exportador deve ves�r-se com fato e gravata.

FICHAS DE PRODUTO
CARNE
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

Os alimentos embalados, como
é o caso da charcutaria e
enchidos, devem ser registados
junto da Autoridad Panameña
de Seguridad de Alimentos
(AUPSA) antes da exportação
para o Panamá. As carnes
verdes que não estão embaladas e prontas para venda ao
público, estão excluídas deste
processo.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO

E ROTULAGEM

ALIMENTAR

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
Carne verde: As embalagens
devem ser seladas em material
que não contamine o produto.
O material mais u�lizado para
o embalamento é plás�co à
prova d'água.
Charcutaria e enchidos: A
embalagem deve proteger o
produto de forma adequada e
eﬁciente durante o armazenamento, transporte e venda,
com selagem que evite a
contaminação e adulteração
do produto.

A importação de carne é
controlada pelo Ministerio de
Desarrollo Agropecuario(MIDA).
Este organismo dispõe de uma
pré-listagem e de mecanismos
de licenciamento para evitar a
entrada de pragas ou de
doenças no Panamá. Deve ser
ob�da uma licença de importação da Nacional de Sanidad
Vegetal (DNSV) para a exportação de carne para o Panamá.
A carne u�lizada na produção
de
salsichas
deve
ser
proveniente de animais saudáveis, aba�dos em matadouros
ou incubadoras aprovados e
sujeitos a inspeção de saúde
pré e pos mortem.

O exportador deverá solicitar
junto da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária
(DGAV) um Cer�ﬁcado Sanitário no qual se cer�ﬁca que o
produto é adequado para consumo humano e está em
conformidade com os regulamentos sanitários. É exigida
também uma Declaração por
parte do fabricante, onde conste, igualmente, que o produto é
adequado
para
consumo
humano.
Para a Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos(AUPSA)
corroborar as informações acima, é necessário enviar a cópia
digitalizada legível do rótulo da

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Ministerio de Salud de la
República de Panamá (MINSA)
(www.minsa.gob.pa)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

Rotulagem:
O rótulo em inglês ou em
espanhol; Nome do produto;
Descrição; Ingredientes; País
de origem; Nome, morada do
fabricante, embalador ou
distribuidor
do
produto;
Iden�ﬁcação do Lote; Validade
do produto: “Consumir antes
de..."
Rotulagem especíﬁca:
Carne Verde
No rótulo deve constar o modo
de conservação do produto:
- Conservar o produto no

frigoríﬁco entre os 0 e os 7
graus, num período máximo de
10 dias;
-Conservar o produto no
congelador entre os 0 e os -18
graus, num perído máximo de 1
ano.
Charcutaria
- Os ﬁambres com humidade
superior a 77% devem declarar
na embalagem “água adicionada” em local visível.

carne. Os originais devem ser
apresentados no registo da
AUPSA, no prazo de 30 dias úteis.
O Importador deve informar a
AUPSA eletronicamente, no mínimo 48 horas antes da chegada
do produto ao ponto de entrada,
e não mais de 60 dias antes da
chegada.

Enchidos
- Número de registo sanitário;
Incluir a indicação: "deve
manter-se
congelado
ou
refrigerado"; Quando as carnes
representam a maior percentagem (mais de 50%) do conteúdo do enchido, este deve
denominar-se como enchido à
base de determinada carne,
por exemplo: mortadela de
aves, salsichas de porco.

AZEITE
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

Azeite virgem: Não são permi�dos adi�vos;
Azeite reﬁnado: a concentração
de alfa-tocoferol no produto
ﬁnal não deve exceder 200
mg/kg.
Caracterís�cas �sicas e químicas do azeite:
-Máximo de 0,1% de humidade;
-Máximo de 0,5% de acidez.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO

E ROTULAGEM

ALIMENTAR

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
A embalagem deverá ser de um
material resistente à ação do
produto e não alterar as caracterís�cas organolé�cas do
mesmo. Deve assegurar a proteção e conservação do azeite,
quanto à humidade e contaminação. A garrafa deverá ser
selada herme�camente.

O azeite deverá cumprir com as
seguintes caracterís�cas organolé�cas:
-Deve ter um aspeto límpido;
-A cor e sabor deverão ser
caracterís�cos da azeitona.

É necessário um documento
oﬁcial (com antecedência
mínima de dois dias úteis),
emi�do pela Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária
(DGAV) em Portugal que se
des�na a acompanhar a exportação do azeite para o Panamá
e uma uma licença de importação ﬁtossanitária, que deverá
ser solicitada pelo importador
na Dirección Ejecu�va de Cuarentena Agropecuaria, sob o
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Esta licença
tem um período de validade de
90 dias.
Deve ser ainda apresentada a
fatura comercial original e o
documento de embarque.
Os produtos a exportar devem
ser registados no website da
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).

Rotulagem:
O rótulo pode ser em inglês ou
em espanhol; Nome do produto; Descrição do produto:
“Aceite”, juntamente com a
terminologia “vegetal”, e com o
termo “hidrogenado” ou “parcialmente hidrogenado”, consoante o caso; País de origem;
Nome, morada do fabricante,
embalador ou distribuidor do
produto; Data de validade:
“Consumir
preferentemente
antes del...”, quando se indica o

dia ou “Consumir preferentemente antes del ﬁnal de...” nos
restantes casos; Lista de
ingredientes; Número do Lote
gravado em cada garrafa;
Número de Registo Sanitário;
Conteúdo líquido.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA)
(www.mida.gob.pa/)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

QUEIJO
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

O leite u�lizado no fabrico dos
queijos deve cumprir os Níveis
Máximos de contaminantes e
toxinas especiﬁcados para o
leite pela Norma Geral para
Contaminantes e Toxinas em
Alimentos (CODEX STAN 1931995) e com o resíduo máximo
limite, para resíduos de medicamentos veterinários e pes�cidas estabelecidos para o leite.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem
As embalagens de queijo devem
garan�r a proteção do produto e
manter as caracterís�cas organolép�cas, �sico-química e microbiológica.

O leite para elaboração dos
vários �pos de queijo deve ser
de boa qualidade, sem conservantes, livre de impurezas e
odores.
O queijo deve ser manipulado
de acordo com as secções
apropriadas dos Princípios Gerais de Higiene Alimentar (CAC /
RCP 1-1969) e com o Código de
Prá�cas de Higiene para Leite e
Produtos Lácteos (CAC / RCP
57-2004).
Os queijos devem cumprir os
critérios microbiológicos estabelecidos de acordo com os
Princípios e Diretrizes para o
Estabelecimento e Aplicação de
Critérios Microbiológicos dos
Alimentos - CAC / GL 21-1997.

É necessário apresentar um
cer�ﬁcado sanitário e um cer�ﬁcado de origem emi�do pela
Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária(DGAV) em Portugal.
Antes da exportação para o
Panamá, os produtos a exportar
devem ser registados na Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA). Este registo
é efetuado pelo importador. Os
importadores são ainda obrigados a informar a AUPSA através
de no�ﬁcação eletrónica com
48 horas de antecedência, da
chegada do produto no ponto
de entrada.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Rotulagem
O rótulo das embalagens de
Queijo deve ser/mencionar: O
rótulo pode ser em inglês ou em
espanhol; Nome do produto;
Descrição do produto; País de
origem; Nome, morada do
fabricante, embalador ou distribuidor do produto; Data de
validade: “Consumir preferentemente antes del...”, quando se
indica o dia ou “Consumir preferentemente antes del ﬁnal de...”
nos restantes casos; Lista de
ingredientes; Indicação do teor de
gordura do leite u�lizado; Número do Lote; Número de Registo
Sanitário; Conteúdo líquido.

PET FOOD
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

Os produtos devem ser rotulados corretamente, incluindo o
nome do produto, número do
lote, peso e data de
embalamento.
Qualquer incumprimento dos
requisitos do Panamá resultará
numa rejeição do produto na
entrada nesse país.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
As embalagens devem ser feitas
de materiais impermeáveis,
hermé�cos e fortes, que protejam o produto da contaminação
ambiental.

Os produtos devem ser
manuseados e embalados de
forma higiénica, em recipientes
limpos, feitos de materiais
impermeáveis, hermé�cos e fortes, que protejam o produto da
contaminação ambiental. Os
alimentos enlatados, deverão
ser subme�dos a um tratamento
térmico com valor F0 de 3,0 ou
mais, em recipiente herme�camente fechado.
A Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) é
responsável por recolher as
amostras necessárias para
análise: caracterís�cas microbiológicas, organolé�cas, determinação de adi�vos e resíduos
tóxicos dos alimentos. O custo
da análise determinada é suportado pelo importador.

É necessário um cer�ﬁcado de
origem e cer�ﬁcado sanitário
emi�do pela Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária(DGAV)
em Portugal.
Antes da exportação para o
Panamá, os produtos a exportar
devem ser registados na
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA). Este
registo é efetuado pelo
importador. Os importadores são
ainda obrigados a informar a
AUPSA através de no�ﬁcação
eletrónica com 48 horas de
antecedência, da chegada do
produto no ponto de entrada.

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Rotulagem:
O rótulo das embalagens de Pet
Food deve ser/mencionar: O
rótulo pode ser em inglês ou
em espanhol; Nome do produto; Descrição do produto; País
de origem; Nome, morada do
fabricante, embalador ou distribuidor do produto; Data de
validade; Ingredientes do
produto (em ordem decrescente por peso); Número do Lote.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Ministerio de Salud de la
República de Panamá (MINSA)
(www.minsa.gob.pa)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

MOLHOS E CONDIMENTOS
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

O sal para consumo humano deve
conter ﬂúor, de acordo com o
Decreto Execu�vo nº 127 de 31
de agosto de 1998.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E
E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
No Panamá as embalagens de
molhos e condimentos são apresentadas em vários tamanhos.
Nas prateleiras dos supermercados há geralmente molhos em
embalagens plás�cas PET de:
120ml; 160ml; 310ml; 470ml;
710ml e 950ml. Existem também
recipientes de plás�co de polie�leno com capacidade de 3,79l. Em
relação aos molhos, maionese,
mostarda e ketchup existem pacotes económicos de consumo
com 100 e 400 gramas.

A Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos(AUPSA)
é responsável por fazer as
amostras necessárias para análise: caracterís�cas microbiológicas, organolé�cas, determinação de adi�vos e resíduos tóxicos dos alimentos. O custo da
análise determinada é suportado pelo importador.

Para a exportação de molhos e
condimentos é necessário um
registo sanitário, feito antes da
exportação, na Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA). Este procedimento é feito, por norma, pelo
importador ou empresa panamenha (anteriormente registados no AUPSA). A aprovação é
concedida num período igual
ou inferior a 15 dias.
Os importadores são ainda
obrigados a informar a AUPSA
através de no�ﬁcação eletrónica com 48 horas de antecedência, da chegada do produto no
ponto de entrada.

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Rotulagem:
O rótulo pode ser em inglês ou
em espanhol; Nome do produto;
Descrição do produto; País de
origem; Nome, morada do fabricante, embalador ou distribuidor
do produto; Data de validade:
“Consumir preferentemente antes del...”, quando se indica o dia
ou “Consumir preferentemente
antes del ﬁnal de...” nos restantes
casos; Lista de ingredientes; Conteúdo líquido.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

ARROZ E FARINHA
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

Farinha:
-Todas as Farinhas de Trigo devem
ser fortalecidas.
-O Panamá proíbe a adição de
Bromato de Potássio à farinha de
trigo, adotando o Padrão CODEX
152-1985-91.
Arroz:
-A Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) inspeciona
ro�neiramente supermercados e
pequenas lojas no Panamá, por
forma a veriﬁcar a data de validade e o país de origem dos
produtos, principalmente no caso
do arroz.
-A exportação de arroz para o
Panamá tem taxas agravadas.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
Farinha: A embalagem deve ser
feita de material inócuo e
adequado para o uso a que se
des�na, neste caso Sacos de
Papel (venda ao público) e Sacos
de Tecido de Poliuretano com
uma capacidade de 11,36kg;
22,72kg e 45,45kg para venda a
Pastelarias e Paniﬁcadoras.
Arroz: O arroz com casca poderá
empacotar-se em sacos de
polipropileno. Ao u�lizar outro
material, este deve ser apropriado e permi�r a sua amostragem e
inspeção sem ocasionar perdas
do produto.

Farinha:
Os ingredientes adicionados à
farinha devem ser seguros e
adequados para consumo humano. A farinha de trigo não deve
conter impurezas de origem animal e deve estar livres de odores e
sabores anormais.
Arroz:
É necessária uma declaração do
país de origem que ateste:
- O arroz passou por um processo
de inspeção e amostragem, e
durante o período de armazenamento, os grãos não foram expostos ao risco de infestação de
pragas, infeção ou poluentes;

É necessário um cer�ﬁcado de
origem e cer�ﬁcado sanitário
emi�do pela Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV)
em Portugal.
Antes da exportação para o
Panamá, os produtos a exportar
devem ser registados na
Autoridad
Panameña
de
Seguridad de Alimentos (AUPSA).
Este registo é efetuado pelo
importador.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)
Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO)
(h�p://www.acodeco.gob.pa/)

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Rotulagem:
O rótulo pode ser em inglês ou
em espanhol; Nome do produto;
Descrição do produto; País de
origem; Nome, morada do fabricante, embalador ou distribuidor
do produto; Data de validade;
Lista de ingredientes; Conteúdo
líquido; Número do Lote; Registo
sanitário nacional; Instruções de
Conservação devem constar mediante uma legenda: “Manter em
sí�o seco e fresco”.

Rotulagem especíﬁca:
Farinha:
• No rótulo deve constar a
denominação “Farinha de Trigo”,
seguida da sua classiﬁcação
comercial;
• Na Farinha de Trigo Enriquecida
devem estar especiﬁcadas as
vitaminas adicionadas;
• É obrigatória a declaração dos
adi�vos adicionados.
Arroz:
• Designação do produto, por
exemplo “Arroz com casca”.

- O arroz é livre de insetos vivos de
qualquer �po, bem como outros
produtos biológicos, químicos e
contaminantes �sicos, incluindo
os solos;
- O cer�ﬁcado de exportação
deve incluir uma declaração
adicional a cer�ﬁcar que o arroz é
livre de Trogoderma granarium
(inseto do arroz).

DOCES, COMPOTAS E SUMOS DE FRUTAS
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

De acordo com a norma CODEX
STAN 296-2009, a generalidade
dos doces e compotas devem
ser cons�tuídos por fruta num
mínimo de 45%. Não podem ser
adiconados corantes ar�ﬁcais.
Rela�vamente aos sumos de
fruta, a sua composição deve
conter um mínimo de 25% de
fruta segundo o regulamento
técnico da Direccion General de
Normas y Tecnologia Industrial
DGNTI-COPANIT 31-53-99.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
Os sumos de fruta e néctares são
comercializados em embalagens de
vidro, metálicas (com o reves�mento próprio) tetrapack, plás�co ou
outros devidamente autorizados
pelo Ministerio de Salud de la
República de Panamá.
Nas compotas as embalagens mais
u�lizadas são as embalagens de
vidro (250 gr, 410 gr e 450 gr).

As compotas e sumos de fruta
deverão cumprir com as seguintes
caracterís�cas:
-Estarem desprovidos de sementes
e pedaços grosseiros de casca ou
pele da fruta;
-Possuir as caracterís�cas organolé�cas das frutas;
-Livres de substâncias estranhas;
-Livres de resíduos e pes�cidas
prejudiciais à saúde humana.

É necessário um cer�ﬁcado de origem e cer�ﬁcado sanitário emi�do
pela Direção-Geral de Alimentação
e Veterinária (DGAV) em Portugal.
Desde agosto de 2015 que os
produtos a exportar devem ser
registados no website da Autoridad
Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA). Este registo é
efetuado pelo importador. Os
importadores são ainda obrigados a
informar a AUPSA através de no�ﬁcação eletrónica com 48 horas de
antecedência, da chegada do
produto no ponto de entrada.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Autoridad Panameña de Seguridad
de Alimentos (AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)
Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO)
(h�p://www.acodeco.gob.pa/)

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Rotulagem:
O rótulo pode ser em inglês ou em
espanhol; Nome do produto;
Descrição do produto; País de
origem; Nome, morada do fabricante, embalador ou distribuidor do
produto; Data de embalamento;
Data de validade: “Consumir preferentemente antes del...”, quando se
indica o dia ou “Consumir preferentemente antes del ﬁnal de...” nos
restantes casos; Lista de ingredientes; Número do Lote; Conteúdo
líquido do produto.
Rotulagem especíﬁca:
Compotas
Nome do produto – Referindo as
palavras Doce, Compota ou Geleia.
Em caso de compotas de várias
frutas, deve designar-se de acordo
com a proporção de fruta em

ordem descendente; O nome deve
conter o �po de fruta, acrescentado
de um adje�vo descri�vo; Deve
escrever-se em local visível a
seguinte frase: “Preparado com X g
de fruta por 100g” e “Teor total de
açúcar X g por 100g”.
Sumos de fruta
Em caso de sumos de várias frutas,
deve designar-se de acordo com a
proporção de fruta em ordem
descendente; Deve escrever-se em
local visível e seguinte frase:
“Contendo mínimo de fruta X por
cento”; Para ser declarado no rótulo
“Fortalecido ou Enriquecido…”, as
vitaminas, minerais ou outros
nutrientes permi�dos devem
comportar 80% da Dose Diária
Recomendada; Instruções de
conservação.

REFEIÇÕES PRONTAS E SOBREMESAS
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

Não especiﬁcado.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Rotulagem:
O rótulo das embalagens de
refeições prontas e sobremesas
deve ser/mencionar: O rótulo
pode ser em inglês ou em
espanhol; Nome do produto;
Descrição do produto; País de
origem; Nome, morada do
fabricante, embalador ou distribuidor do produto; Data de
validade: “Consumir preferentemente antes del...”, quando se
indica o dia ou “Consumir preferentemente antes del ﬁnal de...”
nos restantes casos; Lista de
ingredientes; Número do Lote;
Conteúdo líquido e peso
escorrido; Conservação; Instruções para confeção do produto
(se aplicável).

A Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (AUPSA)
é responsável por fazer as
amostras necessárias para análise: caracterís�cas microbiológicas, organolé�cas, determinação
de adi�vos e resíduos tóxicos dos
alimentos. O custo da análise
determinada é suportado pelo
importador.

É necessário um cer�ﬁcado de
origem e cer�ﬁcado sanitário
emi�do pela Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária(DGAV)
em Portugal.
Antes da exportação para o
Panamá, os produtos a exportar
devem ser registados na Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA). Este registo é
efetuado pelo importador. Os
importadores são ainda obrigados a informar a AUPSA através
de no�ﬁcação eletrónica com 48
horas de antecedência, da
chegada do produto no ponto de
entrada.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

VEGETAIS
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

De acordo com as normas do
CODEX ALIMENTARIUS, os
níveis de resíduos de pes�cidas,
nos vegetais, não devem
exceder os limites máximos
exigidos internacionalmente.

REQUISITOS DE EMBALAGEM

REQUISITOS
DE EMBALAGEM E
SEGURANÇA

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

E ROTULAGEM

ROTULAGEM
ALIMENTAR

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Embalagem:
Os vegetais, nomeadamente
batatas, cebolas, cenouras, devem ser apresentadas em
embalagens novas, limpas, de
material adequado para a boa
conservação e transporte do
produto. As embalagens devem
estar seladas ou cozidas mecanicamente.
As embalagens mais usadas no
Panamá: 2,28 kg; 1,81 kg; 1,36
kg; 900 gr; 450 gr.

O Panamá faz análise de risco
de pragas (PRA) em variedades
de plantas recém-importadas.
Esta análise é realizada nos
produtos vegetais de acordo
com o regulamentado pela Organização Nacional de Proteção
de Plantas (ONPF) na Sección
de Análisis de Riesgo de Plagas
y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad
Vegetal (DNSV) sob o Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA).

É necessário um cer�ﬁcado
ﬁtossanitário, emi�do pela
Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária(DGAV) em Portugal
e uma licença de importação
ﬁtossanitária, que deverá ser
solicitada pelo importador na
Dirección Ejecu�va de Cuarentena Agropecuaria, sob o
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Para os
produtos agrícolas deve ser
ainda apresentada: Fatura
comercial;
Declaração
de
exportação; Cer�ﬁcado de
Origem; Permissão de exportação para produtos vegetais e
derivados; Condições Gerais de
Venda "CLV" de Portugal;
Descrição do método de fabricação do produto; Tipo e
material de embalagem; Informações rela�vas à Conservação
e Estabilidade Biológica do Produto; Data de produção, de
validade e lote; Cópia de quatro
rótulo do produto; Uma ilustração gráﬁca da embalagem.

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Rotulagem:
O rótulo pode ser em inglês ou
em espanhol; Nome do produto; Descrição do produto; País
de origem; Nome, morada do
fabricante, embalador ou distribuidor do produto; Data de
embalamento; Data de validade: “Consumir preferentemente antes del...”, quando se
indica o dia ou “Consumir
preferentemente antes del ﬁnal
de...” nos restantes casos; Lista
de indredientes.
Rotulagem especíﬁca:
Vegetais frescos
Categoria, tamanho em mm
(calibre) e peso líquido (kg e
lbs).
Vegetais congelados
Instruções para confeção do
produto (se aplicável);
Condições de congelação; Necessário a indicação de “produto congelado”; Lista de ingredientes e adi�vos.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
(h�ps://www.dgav.pt)
Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA)
(www.mida.gob.pa/)
Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos
(AUPSA)
(h�p://www.aupsa.gob.pa)

