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FRAUDE NOS 
AZEITES 

VIRGENS 



A venda do azeite 
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Vendedor ambulante de azeite – Lisboa – Início século 

XX 
Postal ilustrado, edição S. R., c. 1910. 

 



A venda do azeite 
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Vendedor ambulante de azeite – 1920 



A venda do azeite 
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Vendedor ambulante de azeite – meados século 

XX 



A venda do azeite 

Publicação do Decreto-Lei n.º 46257, de 19 de Março  de 

1965 

Embalado em embalagens fechadas de material inerte e 

inócuo, com garantia de integridade. 

Portaria nº 23 800, de 23 de Dezembro 1968. 

As embalagens destinadas ao acondicionamento do azeite, 

dos restantes óleos comestíveis e das suas misturas, bem 

como os respectivos preços, eram previamente aprovados 

pela Junta Nacional do Azeite. 
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Quando se tornou proibida a venda a granel ? 

A partir de meados do século XX, concretamente a partir de 

Dezembro de 1968. 

 



A falsificação 

Onde 
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Como surgiu ? 
Surgiu com a aparição dos óleos refinados de outras espécies 

vegetais, a preços substancialmente mais baixos. 

Até finais da década de 80 quase exclusivamente na 

venda ambulante e a granel (embora esta forma de 

venda fosse proibida). 

Posteriormente a esta data, em embalagens de 5 litros e 

quase sempre na venda ambulante. 

Recentemente também foi encontrado em feiras no 

mesmo tipo de embalagem e em armazéns em garrafas 

de litro. 

? 

Quando ? 
Decreto 17774, de 18 de Dezembro de 1929 (art.º 7º - proíbe a 

mistura de azeite com qualquer outro óleo). 



Enquadramento  

Legal 
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Enquadramento Legal 
 

Características do Azeite e dos Óleos de Bagaço de 

Azeitona  

 

REGULAMENTO (CEE) n.º 2568/91 DA COMISSÃO 

de 11 de Julho de 1991 - relativo às características dos azeites e dos 

óleos de bagaço de azeitona, bem como aos métodos de análise 

relacionados 

(a última alteração - Regulamento de Execução (UE) n. ° 1348/2013 da 

Comissão, de 16 de dezembro de 2013 



Enquadramento Legal 
 

Normas Comercialização do Azeite  

 

REGULAMENTO (UE) N. o 29/2012 DA COMISSÃO  de 

13 de janeiro de 2012  

relativo às normas de comercialização do azeite 

(ultima alteração Regulamento de Execução (UE) n. o 1335/2013 

da Comissão de 13 de dezembro de 2013)  



Enquadramento Legal 
 

Normas Comercialização do Azeite  

 

 Decreto- Lei n.º 76/2010 de 24 de Junho - Estabelece as 

condições a observar na obtenção, tratamento e comercialização 

do azeite e do óleo de bagaço de azeitona, criando as regras de 

execução REGULAMENTO (UE) N. o 29/2012 DA COMISSÃO  de 13 

de janeiro de 2012  
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Infracções DL 76/2010 
 

A produção de misturas de azeite e outros óleos 

vegetais para consumo nacional, nos termos do 

artigo 5.º; 

 



 

Infracções DL 76/2010 
 

O fabrico ou a comercialização de azeites e óleo de 

bagaço de azeitona cujas características não obedeçam 

ao disposto nos artigos 7.º; 

 

 

 

 

 

 



 

Infracções DL 76/2010 
 

A falta de apresentação das justificações que 

comprovem as menções de rotulagem exigidas pelo 

n.º 2 do artigo 8.º 

 

 

 

 

 



 

Infracções DL 76/2010 
 



Enquadramento Legal 
 

Crimes investigados pela ASAE 
 



Infrações Anti-Económicas e Contra a Saúde Pública (DL 28/84) 
 

 «Contra a genuidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e    

aditivos alimentares»   
 

Quem produzir, preparar, confeccionar, fabricar, transportar, armazenar, detiver em depósito, 

vender, tiver em existência ou exposição para venda, importar, exportar ou transaccionar por 
qualquer forma, quando destinados ao consumo público Géneros Alimentícios Falsificados 

 

 
«Fraude sobre mercadorias» 
 
1-Quem, com intenção de enganar outrem nas relações negociais, fabricar, transformar, 

importar, exportar, tiver em depósito ou em exposição para venda, vender ou puser em 
circulação por qualquer outro modo mercadorias: 

 

a) Contrafeitas falsificadas ou depreciadas, fazendo as passar por autênticas, não 

alteradas ou intactas; 

 

b) De natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que afirmar 

possuírem ou aparentarem, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias, … 

 

  



 

«Violação ou Uso Ilegal de Denominação de Origem ou de Indicação 

Geográfica» (art. 325.º do CPI) 
 

 

 



Modo de 
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• Cooperação com stakeholders 

• Divulgação pública dos resultados 
operacionais 

PREVENTIVA 

•Planeamento elaborado a nível central  ou regional 
executado a nível regional 

• Programas de fiscalização/Procedimentos de 
fiscalização 

PROATIVA 

•Planeamento elaborado com base nas queixas e 
denúncias, em situações pontuais detetadas no 
terreno e, também pedidos de colaboração de 
outras autoridades 

REATIVA 

MODO DE INTERVENÇÃO 

A
Ç

Õ
E

S
 D

E
 F

IS
C

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

PNCA – 
Controlo 

mercado no 
retalho  



Modo de Intervenção 

 Lagares de azeite 

 Embaladores e Armazenistas de azeite 

 Retalho, incluindo mercados e feiras 

 

 

 

 

 

Controlo 

documental - 
rastreabilidade 

Controlo 

Físico - 
amostragem 

Requisitos legais – 
rotulagem geral e 

especifica, critérios de  

higiene, requisitos 

especificos 

Laboratórios 

ASAE 



FRAUDE NOS 
AZEITES 

VIRGENS 

MODO DE 

INTERVENÇÃO 





SUBPLANO 

FISCALIZAÇÃO/CONTROLO 

AZEITE 

PNCA – controlo 

mercado no retalho 

SUBPLANO FRAUDE 

ALIMENTAR 



Azeite não conforme 

com a categoria 

declarada 

CO - O fabrico ou a comercialização de azeites e óleo 

de bagaço de azeitona cujas características não obedeçam 

ao disposto nos artigos 7.º; 

AVE ou AV 

Onde são detectados 

outros óleo vegetais 

AVE ou AV  

Onde é detectado 

óleo bagaço azeitona 

ou azeite refinado 

CO - O fabrico ou a comercialização de azeites e óleo 

de bagaço de azeitona cujas características não obedeçam 

ao disposto nos artigos 7.º; 

CR – Fraude sobre 

Mercadorias 

CR – Falsificação 

CR – Fraude sobre 

Mercadorias 

Resultados 

CR – Fraude sobre 

Mercadorias 

Intenção 



INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

Instrução  ASAE CONTRA- 
ORDENAÇÕES 

Aplicação Coimas 

ASAE 
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Regime geral contra-ordenações  
 

 

 

Artigo 50.º Direito de audição e defesa do arguido  

Não é permitida a aplicação de uma coima ou de 

uma sanção acessória sem antes se ter assegurado 

ao arguido a possibilidade de, num prazo 

razoável, se pronunciar sobre a contra-ordenação 

que lhe é imputada e sobre a sanção ou sanções 

em que incorre.  



INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

CRIMES Ministério Público 
(delegação)  ASAE 

Tribunal 

A
C

T
U

A
Ç

Ã
O

 



Investigações 

ACTUAÇ

ÃO 
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Corante 

alimentar 

em óleo 

Vila Nova de Poiares - apreensão de 7.272 litros de azeite no 

valor de 18.180€ por suspeita de falsificação, 227.850 rótulos no 

valor de 4.217,15€ e um frasco de corante alimentar.  



« ASAE apreendeu três mil euros de azeite falsificado 

no Alentejo.» 

                                                                                                                       
V                                                               15 de Abril de 2015 

1.030 litros de azeite falsificados; 

358 rótulos apreendidos, 206 garrafões 

Investigação dirigida ao circuito de produção e comercialização de 

azeites, tendo sido detetado um distribuidor que comprava mistura de  

óleos vegetais embalado em garrafões de 5 litros, removia o rótulo 

original e colocava outro com as indicações de “AZEITE VIRGEM 

ALENTEJANO", de lote inexistente e produzido por uma empresa 

fictícia. 

 

 

Operação “ Óleo de Ouro “ 



Resultados Operacionais 

46% 

18% 

13% 

2013 2014 2015

% inconformidades amostras de azeite 
analisadas 



Resultados Operacionais 

Fraude sobre mercadorias 

Géneros alimentícios falsificados 

Violação e uso ilegal de denominação de 
origem ou de indicação geográfica protegidas 



Resultados Operacionais 

19 Processos CO 

instaurados 

Utilização de galheteiros na restauração 

Falta, inexactidão ou deficiência na rotulagem 

Falta de apresentação das justificações que comprovem as 
menções de rotulagem exigidas pelo n.º 2 do artigo 8.º 

Comercialização de azeites e óleo de bagaço de azeitona cuja 
rotulagem não cumpra o disposto no n.º 1 do artigo 8.º 



Resultados Operacionais 

Apreensões 

96.330 litros de azeite 

227 458 rótulos e etiquetas 

325.168,65 €.  



 

Principais Investigações  
 

Aveiro - Apreensão de 7870 litros de azeite num 

embalador de azeite e 40 litros num armazém, por 

suspeita de falsificação.  

Tondela - apreensão de 1.659 litros de azeite 

no valor de 4.228,14€, por suspeita de 

falsificação. 

Covilhã - Azeite apreendido por suspeita 

de falsificação: 3.708 litros, no valor de 

9.236,63€.  

Miranda do Corvo - Apreensão de 11003 litros 

de azeite, no valor de 41.112€, por suspeita de 

falsificação.   

Carregal do Sal – Apreensão de 510 litros de azeite, 

num estabelecimento grossista, por suspeita de 

falsificação. Produto com o valor de €1.270, na venda 

por grosso.  

Ourém - Apreensão de 7.271 litros de azeite por 

suspeita de falsificação (óleo), nas instalações de um 

embalador, no valor de € 10.543.  

Vila Nova de Poiares - No âmbito da 

“Operação Lamparina”, foram executados 4 

mandados de busca que levaram à 

apreensão de 665 litros de azeite, no valor 

de €2.653, e de 3.500 rótulos, no valor de 

€520, por suspeita de falsificação daquele 

produto e falta de licenciamento das 

instalações de 2 armazenistas.  

Resultados da Operação da INTERPOL-

EUROPOL OPSON III 
No âmbito da OPSON III  - Operação conjunta da 

INTERPOL–EUROPOL, que decorreu em dezembro 

de 2013, a ASAE procedeu à 12641 litros de azeite, 

decorrente  de ações de inspeção efetuadas a 

diversos operadores nacionais da área alimentar, 

ao longo do circuito produtivo e comercial 



Viola um dos direitos fundamentais dos consumidores: 

“O Direito à qualidade dos bens e serviços que lhe são 

prestados”. 

Quando exportado poderá destruir a imagem do azeite 

português além fronteiras. 

Internamente pode levar à retracção do consumo. 

Viola as mais elementares regras de concorrência. 

Leva ao enriquecimento ilegítimo. 
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Consequências 

A Falsificação e Fraude 



A falsificação e fraude 

 A ASAE vai continuar empenhada em investigar, em 

detectar e em combater este tipo de fenómeno. 
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CERTEZA 

PREOCUPAÇÃO 

 A tendência recente para a descriminalização deste tipo 

de condutas. 



Rita Carvalheiro 

 
UNO – Unidade Nacional de 
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