
RISCOS SANITÁRIOS ASSOCIADOS AOS 

RESTOS DE COZINHA E DE MESA (RCM)
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Enquadramento Legal dos RCM: 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 de 21 de outubro, 

que define regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais e produtos derivados não destinados ao 

consumo humano: Art.º 2º (g) (i), (ii) e (iii)

Regulamento (UE) n.º 142/2011 de 25 de fevereiro, 

que estabelece as medidas de implementação do 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009: Anexo I, n.º 22.
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Objetivo: Proteger a segurança da cadeia alimentar 

humana e animal e minimizar os riscos para a 

saúde pública e animal decorrentes dos 

subprodutos animais e produtos derivados



Definição de RCM:

«Restos de cozinha e de mesa», todos os 

restos   alimentares, incluindo óleos 

alimentares utilizados, com origem em 

restaurantes, instalações de 

restauração e cozinhas, incluindo as 

cozinhas de coletividades e as cozinhas 

de casas particulares;
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Categorização – dos Subprodutos Animais (SPA)
Abordagem baseado no grau de risco:

Categoria 1 - Risco Elevado 

• priões 

• produtos interditos / contaminantes ambientais

• RCM de transportes internacionais

Categoria 2 – Risco Moderado 

• agentes microbiológicos 

• resíduos de medicamentos veterinários

Categoria 3 – Risco Negligenciável 

• SP de animais aptos para abate para consumo

• RCM produzidos na UE
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Destinos: Cat.1, Cat. 2 e Cat.3
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•Alimentação Animal (exceto RCM)

•Biogás

•Compostagem

•Fertilizantes 

Orgânicos

•Oleoquímicos

• Aterro,

• Incineração / Co-Incineração,

• Combustão,  

• Processamento,

• Fins Técnicos



Interdição de RCM em alimentação animal

Art.º 11º - Reg.(CE) n.º 1069/2009  

Interdita a alimentação de animais de 

criação, com restos de cozinha e de 

mesa ou matérias que os contenham ou 

deles derivem.
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Relevância do Assunto para a U.E.

1957 - Peste Suína Africana em Portugal 

430 explorações atingidas

6.103 animais mortos e 10.354 abatidos 

2001 - Febre Aftosa no Reino Unido

2.000 casos detetados

mais de 10.000.000 animais abatidos

prejuízos estimados em £8 bilhões 

Origem: Utilização de RCM para a alimentação de animais 

de criação      
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Relevância do Assunto para Portugal
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Exportações de Animais Vivos 

e Produtos de Origem Animal



Controlo Oficial dos Subprodutos Animais

CAA – Controlo dos Alimentos para Animais 

PACE – Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos:

Matadouros e Indústrias de Transformação

Indústria do Setor dos Subprodutos Animais

Empresas de Catering Aéreo 

PIF– Postos de Inspeção Fronteiriços: 

Produtos importados de origem animal 

Autoridade Tributária e Aduaneira:

Apreensão de produtos de origem animal 

nas bagagens de passageiros
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Muito Obrigada pela Atenção
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