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Rotulagem – O processo 

FT MP

Validação
- Requisitos de entrada,

- Formulação, 

- Verificação do Rotulo;

- Estudo DLC / Prazo de vida útil

Criação da 

Ficha Técnica

Aprovação 

produto

Conceção e 

desenvolvimento

FT MS

FT ME

Dec. OGM e Al.

Formulação

Normalização 

IFS



Rotulagem – Enquadramento legal - Exportação

Rotulagem 
Conhecimento e cumprimento das condições 

especificas do país de destino 

Importa primeiramente considerar: 

- O conhecimento das condições específicas para a exportação; (DGAV – DSAVR ou DRAP)

- A Legislação aplicável no país de destino; 

- Outros Requisitos específicos do clientes;

Para isso é necessário conhecer/assegurar as fontes informação:

- Embaixadas e câmaras de comércio (fora do espaço comunitário);

- Direção Geral de Alimentação e Veterinária e Direção Regional de Agricultura e Pesca; 

- Eur LEX (Legislação comunitária)

- Clientes; 



Rotulagem – Enquadramento legal - Exportação

Validação da 

rotulagem 

O produtor
Produtos de Origem Animal e Produtos de 

Origem Vegetal

O cliente 

Legislação, normativos 

outros requisitos especificos



Casos - Europa

Legislação 

Regulamento (EU) Nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

conselho de 25 de Outubro de 2011 

Relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, que altera os Regulamentos

(CE) Nº1924/2006 e (CE) nº 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE da

Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o Regulamento (CE) nº 608/2004 da comissão

Contudo importa ter em consideração legislação especifica do país de origem mesmo quando dentro

espaço comunitário. (ex. Mel para França e Espanha requer a menção concreta do país de origem)



Casos – Canadá

Legislação 

DGAV – Exportação para países terceiros - Canadá
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=20285703&cboui=20285703  

• Para carne e produtos à base de carne carece inicialmente do registo do estabelecimento do produtor

junto da Autoridade do pais de destino.

• Requisitos para a Rotulagem – Canadian Food Inspection Agency, CFIA > Labelling, standards of

identity and grades

http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/labelling-standards-of-identity-and-

grades/eng/1299879892810/1299879939872

http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/labelling-standards-of-identity-and-grades/eng/1299879892810/1299879939872


Casos – Brasil

Legislação 

DGAV – Exportação para países terceiros - Brasil
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=205826&cboui=205826  

• Neste momento encontram se suspensas novas habilitações para estabelecimento de carne de suíno

e seus derivados;

• No caso específico da PRISCA Alimentação SA, a exportação têm se centrado em produtos de origem

vegetal.

• Requisitos para a Rotulagem (link DGAV)

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=205826&cboui=205826
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