
 

 

 
N/REF. 67/09     Angra do Heroísmo, Agosto de 2009 
 

 

Assunto: LLIIMMIITTEESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  DDOO  TTEEOORR  DDOO  SSAALL  NNOO  PPÃÃOO  EE  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  
RROOTTUULLAAGGEEMM  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  PPRRÉÉ--EEMMBBAALLAADDOOSS  DDEESSTTIINNAADDOOSS  AAOO  CCOONNSSUUMMOO  
HHUUMMAANNOO 

 
Caro Associado(s), 

 
Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s) a Lei n.º 75/2009, de 12 de Agosto, que vem 

estabelecer normas com vista à redução do teor de sal no pão, assim como informação 

na rotulagem de alimentos embalados destinados ao consumo humano. 

 

São abrangidos por estas normas todos os tipos de pão, incluindo o denominado “pão 

sem sal” e o “pão integral”. 

 

Assim, conforme art. 3.º do referido diploma, o teor máximo permitido para o conteúdo 

de sal no pão, após confeccionado, é de 1,4 g por 100 g de pão, ou seja 14 g de sal 
por quilograma de pão ou o correspondente 0,55 g de sódio por 100 g de pão, 
sendo no entanto excluídos destes valores, os tipos de pão reconhecidos como produtos 

tradicionais com nomes protegidos. 

 

Quanto à rotulagem, o art. 4.º, menciona que para além da informação que é legalmente 

exigida para produtos pré-embalados destinados ao consumo humano, deverão 

proporcionar uma informação objectiva, simples, que inclua dados sobre a quantidade 

relativa e absoluta de sal na embalagem, por percentagem do produto e por 

porção/dose. Também devem incluir, caracteres gráficos bem visíveis, de fácil leitura, de 

forma a identificar claramente a qualidade e quantidade do teor salino dos alimentos pré-

embalados. 

 

A infracção do disposto no art.º 3 constitui contra-ordenação, que no caso de pessoa 

singular é punível com coima no montante mínimo de €.: 500,00 e máximo de            

€.: 3.500,00 e no montante mínimo de €.: 750,00 e máximo de €.: 5.000,00, no caso de 

pessoa colectiva. 

 

Chamamos a vossa atenção para o facto de que, é autorizada a comercialização até ao 

esgotamento das existências, dos produtos que não se encontram conforme as normas 

mencionadas, desde que comprovem que tenham sido fabricados antes da entrada em 

vigor do presente diploma legal. 

 

 

 

 



 

 

Compete à Inspecção Regional das Actividades Económicas assegurar a fiscalização do 

cumprimento das regras da presente lei. 

 

A presente lei entra em vigor no dia 12 de Agosto de 2010, e não dispensa a sua 
leitura que deverá ser consultada em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do 

Comércio http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1250777497.pdf 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  
A Direcção. 


