
 

 

N/Ref. 39/12                  Angra do Heroísmo, fevereiro de 2012 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AOS REGULAMENTOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES SOBRE OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS  
 
 

Caro Associado, 

 

Saiba quais as informações obrigatórias na rotulagem dos géneros 

alimentícios! 

 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Regulamento n.º 1169/2011, de 25 de Outubro, 

que vem alterar os diplomas relativos à prestação de informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios. 

 
Assim, o presente regulamento vem estabelecer a base para garantir um elevado nível de 

defesa do consumidor no que se refere à informação sobre os géneros alimentícios, tendo em 

conta as diferenças de perceção e as necessidades de informação dos consumidores e 

assegurando simultaneamente o bom funcionamento do mercado interno. 

 
Também vem estabelecer os princípios, os requisitos e as responsabilidades gerais que regem 

a informação sobre os géneros alimentícios e, em particular a rotulagem dos géneros 

alimentícios. Estabelece igualmente meios para garantir o direito dos consumidores à 

informação e procedimentos para a prestação de informações sobre os géneros alimentícios, 

tendo em conta a necessidade de proporcionar flexibilidade suficiente para dar resposta a 

evoluções futuras e a novas exigências de informação. 

 
O presente regulamento aplica-se aos operadores das empresas do sector alimentar em todas 

as fases da cadeia alimentar, sempre que as suas actividades impliquem a prestação de 

informações sobre os géneros alimentícios ao consumidor. É aplicável a todos os géneros 

alimentícios destinados ao consumidor final, incluindo os que são fornecidos por 

estabelecimentos de restauração coletiva e os que se destinem a ser fornecidos a esses 

estabelecimentos. 

Todos os géneros alimentícios que se destinem a ser fornecidos ao consumidor final ou a 

estabelecimentos de restauração coletiva devem ser acompanhados de informações de acordo 

com o presente regulamento. 



 

 

Quanto à informação obrigatória sobre os géneros alimentícios, é obrigatória a indicação das 

seguintes menções: 

 
a) A denominação do género alimentício; 

b) A lista de ingredientes; 

c) A indicação de todos os ingredientes ou auxiliares tecnológicos enumerados no anexo 

II ou derivados de uma substância ou produto enumerados no anexo II que provoquem 

alergias ou intolerâncias, utilizados no fabrico ou na preparação de um género 

alimentício e que continuem presentes no produto acabado, mesmo sob uma forma 

alterada; 

d) A quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes; 

e) A quantidade líquida do género alimentício; 

f) A data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo; 

g) As condições especiais de conservação e/ou as condições de utilização; 

h) O nome ou a firma e o endereço do operador da empresa do sector alimentar referido 

no art. 8.º, n.º 1; 

i) O país de origem ou o local de proveniência quando previsto no art. 26.º; 

j) O modo de emprego, quando a sua omissão dificultar uma utilização adequada do 

género alimentício; 

k) Relativamente às bebidas com título alcoométrico volúmico superior a 1,2% o título 

alcoométrico volúmico adquirido; 

l) Uma declaração nutricional. 

 
As menções acima mencionadas devem ser indicadas mediante palavras e números, podendo 

também serem expressas através de pictogramas ou símbolos. 

 

O presente regulamento entra em vigor no dia 1111  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001122 e não dispensa a sua 

leitura no site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1330445739.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


