
 

 

N/Ref. 133/14               Angra do Heroísmo, Dezembro de 2014 
 

Assunto: NNOOVVAASS  NNOORRMMAASS  RREELLAATTIIVVAASS  ÀÀ  RROOTTUULLAAGGEEMM  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  NNAA  UUNNIIÃÃOO  EEUURROOPPEEIIAA.. 

 
Caro Associado, 

 

Comercializa géneros alimentícios? Conheça as novas regras da rotulagem! 

 
Leva-se ao seu conhecimento, o Regulamento (EU) n.º 1169/2011, de 25 de Outubro, que vem 

estabelecer os princípios, os requisitos e as responsabilidades gerais que regem a informação 

sobre os géneros alimentícios, principalmente a rotulagem destes.  

 

Também vem estabelecer os 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 exigência de informação. 

 

Este regulamento é aplicável aos operadores das empresas do setor alimentar em todas as 

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

informações sobre 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. 

 

Assim, é obrigatória a indicação das seguintes menções sobre os géneros alimentícios, nas 

quais devem ser indicadas mediante palavras e números: 

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 do presente regulamento 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 setor alimentar referido 

no art. 8, 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 um título alcoométrico volúmico superior a 1,2%, o 

título alcoométrico volúmico adquirido; 

l) Uma declaração nutricional. 

 

Para além das menções obrigatórias acima listadas, são estabelecidas no anexo III do presente 

regulamento, menções obrigatórias complementares para tipos ou categorias específicos de 

géneros alimentícios. 

 

No caso dos géneros alimentícios pré-embalados, a informação obrigatória sobre os géneros 

alimentícios deve figurar diretamente na embalagem ou num rótulo fixado à mesma. Esta 

informação deve de ser inscrita num local em evidência, de modo a ser facilmente visível, 

claramente legível e indelével (durável). Nenhuma outra indicação ou imagem, nem qualquer 

outro elemento interferente, pode esconder, dissimular, interromper ou desviar a atenção 

dessa informação. 

 

Quando figurem na embalagem ou no rótulo a esta afixado, as menções obrigatórias acima 

listadas, são impressas na embalagem ou no rótulo de modo a garantir que sejam claramente 

legíveis, com caracteres cuja “altura de x”, tal como definida no anexo IV do presente 

regulamento, seja igual ou superior a 1,2 mm. 

 

Quanto aos requisitos linguísticos, a informação obrigatória sobre os géneros alimentícios 

deve figurar numa língua facilmente compreensível para os consumidores dos Estados-

membros em que o género alimentício é comercializado. 

O Estado-Membro em que o género alimentício é comercializado pode impor, no seu 

território, que as menções figurem em uma ou mais línguas oficiais da União Europeia. 



 

 

A denominação de um género alimentício é a sua denominação legal, sendo que na falta desta, 

a denominação do género alimentício será a sua denominação corrente; caso esta não exista 

ou não seja utilizada, será fornecida uma denominação descritiva. 

 

A lista de ingredientes deve incluir ou ser precedida de um cabeçalho adequado, constituído 

pelo termo “ingredientes”, ou que o inclua. Devem de ser enumerados todos os ingredientes 

do género alimentício, por ordem decrescente de peso, tal como registado no momento da 

sua utilização para o fabrico do género alimentício. Esta lista não é obrigatória para os géneros 

alimentícios mencionados no art. 19.º do presente regulamento. 

 

Alertamos que a rotulagem de certas substâncias ou produtos que provocam alergias ou 

intolerâncias, devem satisfazer os seguintes requisitos: 

 Ser indicadas na lista de ingredientes de acordo com as regras definidas no artigo 18.º, 

n.º 1, com uma referência clara ao nome da substância ou do produto enumerados no 

anexo II; e 

 O nome da substância ou do produto enumerados no anexo II deve ser realçado 

através duma grafia que a distinga claramente da restante lista de ingredientes, por 

exemplo, através dos caracteres, do estilo ou da cor do fundo. 

Na falta de uma lista de ingredientes, a indicação das menções, deve incluir o termo “contém” 

seguido do nome da substância ou do produto enumerados no anexo II. 

 

A indicação das menções referentes a ingredientes que provoquem alergias ou intolerâncias, 

não é exigida caso a denominação do género alimentício faça claramente referência à 

substância ou ao produto em causa. 

 

Como supramencionado, a declaração nutricional é obrigatória e deve incluir os seguintes 

elementos: 

a) Valor energético; e 

b) Quantidade de lípidos, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono, açúcares, 

proteínas e sal. 

O conteúdo desta declaração pode ser complementado pela indicação das quantidades de um 

ou mais dos elementos listados no n.º 2, do art. 30.º do presente regulamento. 



 

 

As menções da declaração nutricional, devem ser incluídas no mesmo campo visual e devem 

ser apresentadas em conjunto, num formato claro e, conforme adequado, pela ordem de 

apresentação prevista no anexo XV. 

 

O presente regulamento vem combinar todos os anteriores regulamentos europeus, 

relacionado com a rotulagem de alimentos, sendo que entra em vigor em duas etapas: 

 13 de Dezembro de 2014: os produtos vendidos no mercado devem cumprir com o 

regulamento, sendo no entanto facultativa a declaração nutricional; 

 13 de Dezembro de 2016: o regulamento aplica-se na sua totalidade, incluindo as 

informações nutricionais no rótulo, que será obrigatória. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do regulamento que poderá consultar em 

www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1417712198.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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