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Esta ficha tem como objetivo resumir os pontos-chave relacionados com o uso de garrafas de vidro. Pode ser
completada com as recomendações dos serviços técnico-comerciais da Verallia. Não isenta os usuários de
responsabilidade.

1. Lembrete da normativa *
A rastreabilidade é, atualmente, um elemento fundamental e indispensável em qualquer

processo industrial, e existe uma normativa específica relativa à segurança alimentar do
consumidor e a que estão sujeitos os engarrafadores e comercializadores. Em particular, esta
normativa estabelece uma obrigação geral de assegurar a rastreabilidade para o conjunto da
cadeia alimentar, e incluí os objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos.
Os princípios e requisitos a ter em conta, estão indicados nos Regulamentos CE nº 178/2002 de
28/01/02 e 1935/2004 de 27/10/04.
(Ver a ficha de recomendação CETIE FS 12).
2. Rastreabilidade do vidreiro
Para responder à rastreabilidade dos seus produtos, a Verallia identifica cada palete de garrafas

vazias com uma etiqueta em que consta toda a informação correspondente às unidades que
contém.
Os elementos indispensáveis para a rastreabilidade são: nº do artigo, nº da linha, nº do lote e
nº da palete. Os elementos desejáveis são a fábrica de produção e data de produção.
Em caso de reclamação, estes são os elementos que nos devem facultar, bem como amostras
representativas do problema encontrado. Perante estes elementos, os nossos registos de
produção permitem-nos localizar todos os controlos e parâmetros de produção.
3. Rastreabilidade do engarrafador
Como complemento das diretrizes estabelecidas pelo vidreiro, o cliente deverá assegurar a
rastreabilidade entre as paletes de vidro e as suas próprias paletes de produtos acabados. Em

caso de subcontratação do engarrafador, o cliente deverá impor a dita rastreabilidade ao
engarrafador. A forma mais eficiente e eficaz é a seguinte:
- Indicar na garrafa a data e hora do engarrafamento
- Registar no momento da despaletização os elementos necessários ou desejáveis, da etiqueta,
palete e garrafa vazia, bem como a data e a hora de utilização dessa palete.
*Se necessita mais informação, recomendamos a leitura da legislação correspondente.
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