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I – PRODUÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS PRIMÁRIOS
1. REQUISITOS LEGAIS – PRODUÇÃO HORTOFRUTÍCOLA
Conceitos
« Produção primária», inclui a produção, a criação ou o cultivo de produtos primários, incluindo a colheita
e a ordenha e criação de animais antes do abate; abrange também a caça, a pesca e a colheita de
produtos silvestres (REG. UE 2002/178);
« Rebento», o produto obtido pela germinação de sementes e o seu crescimento em água ou outro meio,
colhido antes do aparecimento de folhas verdadeiras e destinado a ser comido inteiro, incluindo a
semente.
No caso de produtores hortofrutícolas, com exceção dos produtores de rebentos, a atividade deve iniciar-se
pelo Registo de Operador Hortofrutícola (HF) apresentado junto da DRAP regional, sendo a DGAV a emitir
os certificados. Caso o sector de atividade seja a produção de rebentos, deverá ser solicitada a aprovação
do estabelecimento por parte da DGAV. Sintetiza-se a informação, no fluxograma seguinte.
NOTA: Os estabelecimentos que produzem rebentos são objeto de
aprovação pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)
devendo o pedido de aprovação ser apresentado através de formulário eletrónico, do qual constam os seguintes elementos:
A
 identificação do titular do estabelecimento, com menção
da pessoa singular ou coletiva e do respetivo número de
identificação fiscal;
O
 endereço do estabelecimento e o respetivo nome ou insígnia;
O
 (s) código(s) da Classificação Portuguesa das Atividades
Económicas (CAE) relativo às atividades a desenvolver no
estabelecimento;
O
 contacto telefónico e endereço de correio eletrónico do
estabelecimento e/ou do titular do estabelecimento.
Na submissão do pedido a que se refere o número anterior, o mesmo é encaminhado eletronicamente para a DGAV e para a Direção
Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) da área geográfica onde
se situa o estabelecimento.

1.1. Registo de Operador Hortofrutícola
As pessoas singulares ou coletivas detentoras de frutos e hortícolas frescos sujeitos a normas de
comercialização deverão requerer, para fins de exposição para venda, de colocação à venda, de venda ou
de comercialização de qualquer outra forma, a atribuição do número de operador hortofrutícola (nº HF).
A atribuição do n.º HF é concedida pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
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1.2. Normas de Comercialização
A rotulagem é uma ferramenta fundamental no acesso de consumidores à informação sobre géneros
alimentícios, permitindo-lhes realizar escolhas mais conscientes e informadas e efetuar um uso mais
seguro e adequado destes.
O Regulamento (UE) nº 1308/2013 prevê:
·A
 s frutas e os produtos hortícolas no estado fresco, para venda ao consumidor, só podem ser
comercializados se forem de qualidade sã, leal e comercial e se for indicado o seu país de origem;
·A
 s normas de comercialização são aplicáveis em todos os estádios da comercialização;
·O
 detentor de frutas e produtos hortícolas abrangidos por normas de comercialização só pode expor, pôr
à venda, entregar ou comercializar esses produtos na UE em conformidade com essas normas.
Há produtos abrangidos pela norma de comercialização geral e outros por normas de comercialização
específicas.
1.2.1 Normas de Comercialização Específicas
Os 10 produtos sujeitos a uma Norma Específica de Comercialização são os seguintes:

Os produtos sujeitos a norma específica de comercialização devem cumprir as características mínimas
definidas (inteiros, sãos, limpos, isentos de parasitas, isentos de humidades exteriores anormais, devem
encontrar-se num grau de maturação satisfatório) e devem estar classificados ao longo da cadeia de
comercialização, numa das seguintes categorias, conforme o estabelecido na respetiva norma específica:
Categoria Extra – Produto de excelente qualidade e com apresentação especial;
Categoria I – Produto de boa qualidade sem defeitos importantes;
Categoria II – Produto de qualidade razoável, são, embora com alguns defeitos ao nível da forma,
coloração, pequenas manchas e marcas.

5

1.2.2 Norma de Comercialização Geral
As frutas e produtos hortícolas não abrangidos por uma norma de comercialização específica devem ser
conformes à Norma Geral de Comercialização.

1.2.3 Exceções ao Cumprimento das Normas
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1.3. Misturas

1.4. Menções

2. BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE – PRODUÇÃO HORTOFRUTÍCOLA
A exploração agrícola é o elo primário da cadeia de produção de alimentos. A forma como está organizada
e os procedimentos adotados irão interferir diretamente na qualidade e na segurança dos alimentos
produzidos com consequências para os demais elos da cadeia produtiva. Dependendo dos cuidados
tomados na produção dos alimentos, haverá maior ou menor possibilidade dos produtos oferecidos à
população serem saudáveis e inócuos, ou seja, sem riscos para a saúde do consumidor.
Por outro lado, também os consumidores estão cada vez mais preocupados em obter alimentos sãos e
produzidos respeitando o ambiente e o bem-estar dos trabalhadores.
Os produtos hortofrutícolas são os que mais relevância apresentam no que respeita à comercialização
em Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA) e por isso o capítulo que lhes dedicamos neste Guia é o mais
abrangente, acreditando que a informação aqui contida ajudará os agricultores a produzirem alimentos
mais saudáveis e sãos.
De facto, para que os alimentos possam ser seguros para a saúde das pessoas, os cuidados devem
começar no campo, na seleção da área de produção e passando por todas as etapas do cultivo até a
colheita.
Tais cuidados devem estender-se às etapas de pós-colheita (seleção, embalamento, armazenagem e
transporte) e devem continuar durante a comercialização.
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Em 2015 foi publicado o “Código de Boas Práticas de Higiene na Produção Primária de Hortofrutícolas
Frescos” e, muito embora o mesmo, de utilização voluntária, não se aplique à produção destinada a uso
doméstico privado nem ao fornecimento direto, pelo produtor, de pequenas quantidades de hortofrutícolas
ao consumidor final ou ao comércio a retalho local, as considerações nele contidas são de extrema
relevância para todos os agricultores que produzem produtos hortofrutícolas frescos (HFF) e os pretendem
vender em CCA.
2.1. Perigos e fatores de risco em hortofrutícolas frescos (HFF)
A produção primária de HFF deve ter como finalidade a obtenção de produtos de qualidade e
principalmente seguros. Para isso é necessário acautelar alguns perigos que podem existir durante o
processo de cultivo, designadamente: perigos físicos, químicos e biológicos.
PERIGOS FÍSICOS
Corpos estranhos que podem acompanhar as matérias-primas (pedras, ramos, etc.)

Qualquer alimento

Fragmentos de material de embalagem ou maquinaria usada para a produção de alimentos
Qualquer alimento
(vidro, metal, plástico ...)

Perigos biológicos, sendo os mais referidos os de natureza microbiológica, designadamente, bactérias ou
as suas toxinas, fungos e vírus.
PERIGOS BIOLÓGICOS
Bactérias e toxinas bacterianas

Vírus

E.coli

Produtos com leite cru, sumos, rebentos,
Hepatite A
hortaliças e água não tratada

Salada, frutas e sumos

Staphylococcus aureus

Devido à falta de higiene nos alimentos
manuseados (saladas, etc.)

Norovírus

Água

Clostridium
botulinum

Alimentos enlatados, alimentos
pré-embalados vácuo ou atmosfera
modificada.

Rotavírus

Saladas e frutas
contaminadas
pelo manipulador

Streptococcus spp.

Alimentos muito manuseados,
falta de higiene e falta de refrigeração

Protozoários

Salmonella spp.

Sementes germinadas, frutas, vegetais

Shigella spp.

Sementes germinadas, frutas, hortaliças

Cryptosporidium

Toxoplasmose

Hortaliças, sumos de
fruta contaminados pelo
manipulador ou por águas
residuais
Frutas e hortaliças

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, as contaminações microbiológicas
dos HFF ocorrem:
1. Próximas da colheita (ex. água de irrigação, inundações).
2. Na colheita (ex. mãos dos trabalhadores).
3. P
 ós-colheita (ex. contaminação cruzada por água, equipamentos ou manipuladores de alimentos).
No que respeita a perigos químicos, esquematizam-se de seguida os principais que podem estar presentes
em produtos vegetais:
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PERIGOS QUÍMICOS
Micotoxinas

Cereais e derivados, nozes, figos secos, sumos de frutas, etc

Poluentes ambientais
(metais pesados, nitratos, etc)

Hortaliças, frutas, etc

Produtos fitossanitários

Frutas e hortícolas cultivados com práticas agrícolas inadequadas

Toxinas naturais

Cogumelos e outros vegetais não comestíveis

Aditivos

Produtos não autorizados ou excedendo o limite de dosagem

Alérgenos

Qualquer alimento que o contenha e não esteja devidamente rotulado

Migrações de material de embalagem

Uso de recipientes não adequados para produtos alimentícios ou
não conformes especificação de uso

Resíduos de produtos de limpeza e desinfeção

Lavagem insuficiente

·U
 so anterior da área de cultivo e áreas adjacentes
A produção primária de frutas e hortícolas não deve ser efetuada em áreas onde estejam presentes
agentes ou substâncias com potencialidade para tornar os alimentos perigosos para a saúde dos
consumidores.
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·A
 cesso de animais às zonas de produção, manipulação e armazenamento
Os animais são potenciais fontes de contaminação por poderem ser portadores ou vetores de vários
agentes patogénicos, pelo que deve ser:
·e
 vitado o acesso de animais a zonas de produção, manipulação e armazenamento ou a fontes de água
para irrigação;
· implementado um programa de controlo de pragas (roedores) em caso de armazenamento de produtos
hortofrutícolas na exploração e evitar pontos de atração para animais vadios e silváticos;
· r ejeitado qualquer produto suspeito de ter estado em contato direto com estes animais
·Á
 gua
Qualquer produção hortofrutícola está dependente do fator água quer em quantidade quer em qualidade.
A qualidade da água de uso agrícola está estreitamente relacionada com a sua origem, que varia
principalmente entre águas superficiais e subterrâneas. As águas superficiais são suscetíveis à
contaminação temporal e intermitente. A água subterrânea, muito embora apresente menor risco de
contaminação, não está livre de contaminação.

A árvore de decisão apresentada permite determinar a necessidade de efetuar análises microbiológicas à
água de irrigação em função do uso do hortofrutícola, método de irrigação e origem da água.
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Os produtores hortofrutícolas devem, sempre que necessário:
- Avaliar a qualidade microbiológica e química da água;
- Identificar ações corretivas para prevenir ou minimizar a contaminação;
- Proteger as fontes de água, armazenamento e distribuição de uma potencial contaminação;
- Evitar o armazenamento de efluentes pecuários próximo das fontes de água;
-E
 laborar um plano de higiene e manutenção dos tanques de armazenamento de água que contemple a
lavagem, e se necessário a desinfeção, dos reservatórios de água, com frequência mínima anual.
·F
 ertilizantes
A fertilização deve ser realizada de forma racional e de acordo com as verdadeiras necessidades da
cultura, pelo que é essencial efetuar análises de solo antes da instalação da cultura, de forma a determinar
corretamente essas mesmas carências. Face aos resultados obtidos, deve ser elaborado um plano de
fertilização adequado à cultura e ao solo em causa, devendo recorrer-se a aconselhamento técnico
especializado sempre que possível.
O PRODUTOR DEVE:
· r egistar as aplicações de fertilizantes: parcela, pomar, estufa, data, tipo de fertilizante, quantidade, método de aplicação;
·m
 inimizar o contacto direto ou indireto entre efluentes pecuários e outros fertilizantes orgânicos e os
frutos e vegetais, especialmente próximo da altura da colheita;
·a
 rmazenar os fertilizantes orgânicos em locais afastados das áreas de higienização e embalamento dos
produtos e adequar o programa de fertilização dos hortícolas de folha de forma a que não comprometa o
conteúdo de nitratos na parte comestível com destaque para a alface, o espinafre, a acelga e a rúcula.
·P
 rodutos Fitofarmacêuticos
Os tratamentos fitossanitários reduzem a incidência dos inimigos das culturas (pragas, doenças e
infestantes) mas a sua incorreta utilização pode causar efeitos adversos no ambiente e afetar a saúde
do aplicador e de consumidores, sendo, de facto, a principal causa de contaminação nos produtos
hortofrutícolas. É, assim, necessário um controlo da sua utilização, desde a compra, garantindo que é
o produto correto para o inimigo a combater ou efeito desejado, armazenamento, utilização e posterior
recolha de embalagens e cumprimento do Intervalo de Segurança.
O PRODUTOR DEVE:
Intervalo de segurança (IS): período de tempo mínimo que deve decorrer entre a última aplicação do
produto fitofarmacêutico na cultura e a colheita do correspondente produto agrícola de modo a garantir
que, na altura da colheita, o nível de resíduos nesse produto agrícola se situa no limite pré-estabelecido,
não colocando em risco a saúde do consumidor.
Para produtos agrícolas armazenados (ex. batata), o IS é o período de tempo mínimo que deve decorrer
entre o tratamento em armazém e o consumo ou venda desse produto. A duração deste intervalo encontrase no rótulo do produto.
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No que se refere às embalagens vazias de PF estas constituem resíduos perigosos. Assim, estas devem
de imediato ser recolhidas e colocadas em local próprio, e posteriormente ser entregues a agentes
reconhecidos dos sistemas de gestão licenciados para o efeito e não devem ser:
·R
 eutilizadas;
·C
 olocadas no lixo doméstico;
·C
 olocadas no ecoponto;
·S
 er enterradas ou queimadas;
·D
 eixadas ao abandono.
· I nstalações e equipamentos
Os operadores das empresas do setor alimentar que produzam ou colham produtos vegetais devem tomar
as medidas adequadas para manter limpos e, se necessário, depois de limpos, desinfetar devidamente as
instalações, equipamentos, contentores, grades e veículos.
Todos os equipamentos, utensílios e materiais que entrem em contacto com os alimentos devem ser feitos
de materiais não tóxicos. Deverão ser concebidos e fabricados de forma a assegurar que, sempre que
aplicável, possam ser limpos, desinfetados e mantidos de forma a evitar a contaminação dos alimentos.
· I nstalações sanitárias
As explorações hortofrutícolas, sempre que possível, devem dispor de instalações sanitárias ou
instalações com condições higiénicas adequadas que assegurem a manutenção de um grau de higiene
pessoal adequado, evitando a contaminação dos locais de produção. Devem dispor ainda de meios
adequados para lavar e secar as mãos de forma higiénica e ser mantidas em boas condições sanitárias e
em bom estado de conservação.
·C
 olheita, armazenamento e transporte
Os agricultores que produzam ou colham produtos vegetais devem tomar as medidas adequadas para
assegurar a higiene da produção, do transporte e das condições de armazenagem dos produtos vegetais.
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·A
 rmazenamento e transporte

·L
 impeza e desinfeção
Os locais e o equipamento de colheita devem manter-se em boas condições, para facilitar a limpeza e
desinfeção:

·E
 stado de saúde, higiene pessoal e formação
As explorações devem assegurar que o pessoal que vai manusear os géneros alimentícios está de boa
saúde e recebe formação em matéria de riscos sanitários nomeadamente que:
·O
 s trabalhadores estão “aptos para o trabalho” em todos os momentos, isto é, que não sofrem de nenhuma doença nem estão afetados por qualquer estado de enfermidade que possa implicar problemas de
segurança dos produtos;
·O
 s trabalhadores que apresentem diarreia e/ou vómitos não devem regressar ao trabalho até que tenham
decorrido 48h após o desaparecimento dos sintomas;
·A
 s feridas ou lesões situadas em partes do corpo, que podem entrar em contacto com produtos agrícolas, são completamente cobertas e protegidas;
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II – PRODUÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS TRANSFORMADOS
1. DOCES, COMPOTAS, GELEIAS E MARMELADA
1.1. Preparação
O processo de agro-industrialização artesanal de alimentos tem como objetivo promover a conservação
dos produtos que desta forma podem ser oferecidos durante todo o ano, evita o desperdício, amplia o
prazo para o consumo e agrega valor à matéria-prima.
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1.2. As principais diferenças dentro da mesma categoria
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1.3. As matérias-primas

O Açúcar é um Conservante. Produtos com elevado nível de açúcar têm uma vida útil muito mais longa
do que aqueles com pouco ou nenhum açúcar adicional. Com o cozimento do vegetal ou fruto com o
açúcar, este modifica a química e a estrutura do doce, o aquecimento ajuda a pectina a unir-se com o
açúcar e a criar o gel que cria a conserva. Isto significa que um produto que tenha pouco açúcar não se vai
conservar por tanto tempo, logo frutos preservados numa calda leve, não aguentam tanto tempo que frutos
preservados numa calda rica em açúcar.
Isso também e um ponto importante quando se pretendem fazer conservas com adoçantes ou com menos
açúcar, porque isso irá de certeza diminuir o tempo de vida do produto, mas no final o importante é atingir
o equilibro entre sabor e conservação.
1.4. Tratamentos das matérias-primas
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1.5. Ingredientes que podem ser adicionados

1.6. Os cuidados a ter

1.7. Os limites de produção em Prédios urbanos destinados a habitação
A produção de doces e compotas em prédios urbanos destinados à habitação pode ser autorizada e
compete à Câmara Municipal da área geográfica em questão, a definição dos critérios a observar e o
licenciamento destas unidades industriais.
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CAE
10393

Atividade exercida
Preparação de doces, compotas, geleias e marmelada

Prédio urbano
destinado a habitação

Com Limites anuais
de produto acabado
5 000 kg

1.8. Rotulagem e Contra-ordenações

2. A PRODUÇÃO DE LICORES
As bebidas espirituosas estão intimamente ligadas ao sector agroalimentar nacional e europeu e essa
ligação determina a qualidade, a segurança e a reputação das bebidas espirituosas produzidas na UE.
Para satisfazer as expectativas do consumidor e respeitar as práticas tradicionais, o álcool etílico e os
destilados utilizados na produção de bebidas espirituosas deverão ser exclusivamente de origem agrícola.
O Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril, estabelece as regras
relativas:
·À
 definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas e à proteção das indicações
geográficas de bebidas espirituosas,
·A
 o álcool etílico e destilados utilizados na produção de bebidas alcoólicas, e
·À
 utilização das denominações legais das bebidas espirituosas na apresentação e rotulagem de géneros
alimentícios que não sejam bebidas espirituosas.
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2.1. Definição de bebidas espirituosas e requisitos aplicáveis, incluindo licores

Os licores só podem ser aromatizados com géneros alimentícios sápidos, preparações aromatizantes e
substâncias aromatizantes naturais os seguintes licores:
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Licores de frutos

Licores de plantas

 nanás (Ananas),
a
citrinos (Citrus spp. L.),
espinheiro-marítimo (Hippophae rhamnoides L.),
amoreira (Morus alba, Morus rubra),
ginja (Prunus cerasus),
cereja (Prunus avium),
groselha-negra (Ribes nigrum L.),
amora-do-ártico (Rubus arcticus L.),
amora-amarela (Rubus chamaemorus L.),
framboesa (Rubus idaeus L.),
airela (Vaccinium oxycoccus L.),
mirtilo ou arando (Vaccinium myrtillus L.),
airela-vermelha (Vaccinium vitis-idaea L.),

 enepi (Artemisia genepi),
g
genciana (Gentiana L.),
hortelã (Mentha L.),
anis (Pimpinella anisum L.);

2.2. Os limites de produção em Prédios urbanos destinados a habitação
A produção de doces e compotas em prédios urbanos destinados à habitação pode ser autorizada e
compete à Câmara Municipal da área geográfica em questão, a definição dos critérios a observar e o
licenciamento destas unidades industriais.

CAE

Atividade exercida

Prédio urbano destinado
a habitação

Com Limites anuais
de produto acabado

11011*

Fabricação de aguardentes preparadas

1 500 l

11013

Produção de licores, xaropes e aguardentes não vínicas

1 500 l

11021

Produção de vinhos comuns e licorosos

2 500 l

*Não podem ser exercidas em frações autónomas de prédios urbanos.

2.3. Procedimento para a instalação de uma unidade de produção de licores

O Regulamento (CE) 852/2004, do Parlamento e do Conselho de 29 de abril, estabelece as regras gerais
destinadas a operadores de empresas do sector alimentar no que se refere à higiene dos géneros
alimentícios, em todas as fases da produção, transformação e distribuição, sendo aplicável desde janeiro
de 2006, incluindo a atividade de produção de licores e outras bebidas destiladas. Mais detalhes no Guia
Geral de Comercialização de Produtos em CCA, na secção “Produção em habitação própria”.
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2.4. Obtenção do estatuto de depositário autorizado e constituição de entreposto fiscal de produção
Para além do licenciamento industrial, através do qual se obtém a Licença de Exploração Industrial, os
produtores de licores e outras bebidas destiladas têm de obter o Estatuto de Depositário Autorizado.

Produtos a que se aplicam os impostos especiais de consumo:
Cerveja
Vinhos

Imposto sobre o álcool, as bebidas
alcoólicas e as bebidas adicionadas
de açúcar ou outros edulcorantes (IABA)

Bebidas fermentadas
Bebidas espirituosas
Álcool etílico
Bebidas com adição de açúcar ou outros edulcorantes
Concentrados destinados à preparação de bebidas

2.4.1. Estatuto de depositário autorizado
Depositário autorizado é a pessoa ou empresa autorizada, pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
a produzir, transformar, deter, receber e expedir, num entreposto fiscal, produtos sujeitos a impostos
especiais de consumo em regime de suspensão do imposto.
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·P
 ara obter o estatuto de depositário autorizado:
O entreposto fiscal tem de ser autorizado;
A atividade económica principal deve consistir na produção, transformação, armazenagem ou comercialização de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo;
O comerciante, qualquer dos gerentes ou administradores não podem ter sido condenados por crime ou
contra-ordenação tributária punível com coima igual ou superior a 5 mil euros nos últimos cinco anos;
Não pode ter dívidas à AT ou à Segurança Social;
Para manter o estatuto de depositário autorizado, todos os requisitos para o pedido de estatuto têm de
continuar a ser cumpridos.
·P
 edido do estatuto de depositário autorizado e a atribuição do entreposto fiscal de produção
O interessado deverá dirigir-se à Alfândega (com responsabilidade pela área da morada fiscal) com a
seguinte documentação:
a) Cartão de contribuinte em nome individual ou cartão de identificação de pessoa coletiva;
b) Pacto social atualizado, no caso de pessoa coletiva ou declaração de início de atividade, se for pessoa
singular;
c) Cópia da Licença de Exploração Industrial;
d) Formulário preenchido de cumprimento de condições de acesso;
e) Planta da destilaria e memória descritiva das instalações;
Em posse da documentação referida, o interessado deverá solicitar à Alfândega a concessão do Estatuto
de Depositário Autorizado e a atribuição de um Entreposto Fiscal de Produção.
2.4.2. Pagamento de imposto especial de consumo
O pagamento de imposto especial de consumo é devido por quem introduz o produto no mercado.

Nos casos em que o produtor pretender adquirir a aguardente para fabrico dos licores a um destilador
inscrito na Alfândega como depositário autorizado e detentor de um entreposto fiscal de produção, o
imposto é pago apenas sobre os licores comercializados.
Designação do Produto
BEBIDAS ESPIRITUOSAS
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Unidade tributável / Escalão

Taxas

Por Hl de álcool contido na base de 100%, à temperatura de 20º C

€ 1 386,93

· Declaração de Introdução no Consumo (DIC)

No caso de não ser possível determinar exatamente o momento de introdução no consumo, o pagamento
do imposto especial de consumo é devido por quem tiver a posse do produto no momento em que a
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) identificar a introdução no mercado.
O produtor receberá em casa o Documento Único de Cobrança (DUC) e o imposto deverá ser pago até ao
final do mês seguinte ao das vendas.
2.4.3. Estampilhas

Os produtores são obrigados a declarar à Alfândega, anualmente, até ao dia 31 de Janeiro, o saldo das
estampilhas na sua posse, reportado a 31 de Dezembro do ano anterior.

6. ROTULAGEM DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE ORIGEM NÃO VÍNICA
A rotulagem de bebidas espirituosas de origem não vínica inclui menções obrigatórias e facultativas.
6.1. Menções obrigatórias de rotulagem
As menções obrigatórias de rotulagem são:
1.1. Denominação legal
1.2. Quantidade Líquida
1.3. Responsável pela informação
1.4. Teor alcoólico
1.5. Lote
1.6. Alergénios
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6.2. Menções facultativas de rotulagem
As menções facultativas de rotulagem são:
2.1. Indicação do local de proveniência
2.2. Utilização de um símbolo da União nas indicações geográficas
2.3. Lista de ingredientes
2.4. Método de Produção Tradicional
2.5. Fabrico artesanal”, “método artesanal” ou outras menções equivalentes
2.6. Data de Durabilidade Mínima
2.1. Indicação do local de proveniência
Caso seja indicado o local de proveniência da bebida espirituosa, que não a indicação geográfica ou a

24

marca na sua designação, apresentação ou rotulagem, aquele deve corresponder ao local ou à região onde
teve lugar a fase do processo de produção que conferiram à bebida espirituosa acabada o seu caráter e as
suas qualidades definitivas essenciais.

2.2. Utilização de um símbolo da União nas indicações geográficas
O símbolo da União para as indicações geográficas protegidas, pode ser utilizado na designação,
apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas cujas denominações constituem indicações
geográficas.
2.3. Lista de ingredientes

Numa base voluntária, os operadores podem incluir uma lista de ingredientes e/ou declaração
nutricional, cumprindo as regras definidas no Regulamento (UE) nº 1169/2011. A enumeração de todos
os ingredientes deve ser feita por ordem decrescente de peso, tal como registado no momento da sua
utilização para o fabrico do género alimentício.
2.4. Método de Produção Tradicional
A menção do método de produção tradicional deve obedecer ao ponto 3, do art. 3º, do Regulamento (UE)
1151/2012.

2.5. Fabrico artesanal”, “método artesanal” ou outras menções equivalentes
As menções “Fabrico artesanal”, “método artesanal” ou outras equivalentes são proibidas aos produtores
que não sejam detentores de carta de artesão/unidade produtiva artesanal.
2.6. Data de Durabilidade Mínima

6.3. Apresentação
As indicações a figurar na rotulagem não podem ser apresentadas ou descritas por palavras, imagens ou
outra forma suscetíveis de criar uma impressão errada no consumidor, nomeadamente:
·Q
 uanto às características do género alimentício;
·P
 ela atribuição de propriedades ou efeitos que ele não possua;
·P
 ela sugestão de características especiais, quando produtos similares possuem essas mesmas características;
·P
 ela sugestão da presença de um determinado género alimentício ou de um ingrediente, quando, na realidade, um componente natural ou um ingrediente normalmente utilizado nesse género alimentício foram
substituídos por um componente ou por um ingrediente diferentes.

6.4. Campo Visual
As seguintes menções obrigatórias devem constar no mesmo campo visual:
·A
 denominação do género alimentício;
·A
 quantidade líquida do género alimentício;
·O
 título alcoométrico volúmico adquirido (se título alcoométrico volúmico superior a 1,2 %).
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6.5. Tamanho mínimo do tipo de letra
A informação obrigatória a ser fornecida na embalagem ou na etiqueta afixada na embalagem deve garantir um tamanho mínimo de letra de 1,2 mm, ou seja um tipo de letra onde a «altura de x» é igual ou superior
a 1,2 mm
6.6. Língua utilizada
As informações obrigatórias, previstas no nº 1 do artigo 9º do Regulamento (UE) nº 1169/2011 (conjugado
com o artigo 26º do Decreto-lei nº 10/2015), devem encontrar-se em português para os bens e serviços
vendidos em Portugal.
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IV – ANEXOS
ANEXO I
QUESTIONÁRIO REQUISITOS DE HIGIENE, SAÚDE E COMPORTAMENTO PESSOAL DOS TRABALHADORES.
1- O
 corre troca de função ou dispensa quando o trabalhador apresenta algum tipo de ferimento ou
problema de saúde?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
2- Existe controlo periódico, através de exames, do estado de saúde dos trabalhadores?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
3- Existem sanitários próximos das áreas de trabalho?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
4- Os sanitários são limpos e estão em boas condições de uso?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
5- Existe lavatório com sabão para limpeza das mãos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
6- N
 as casas de embalagem ou áreas de processamento pós-colheita, os trabalhadores apresentam-se
limpos, com cabelos protegidos e unhas curtas?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
7- N
 as casas de embalagem ou áreas de processamento pós-colheita os trabalhadores não manipulam
dinheiro na área de trabalho?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
8- N
 as casas de embalagem ou áreas de processamento pós-colheita os trabalhadores não fumam durante
a manipulação dos alimentos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
9- O
 s trabalhadores das áreas de hortas sabem que não devem cuspir ou tossir sobre as culturas de modo
a não contaminar os produtos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
10- Os trabalhadores lavam as mãos sempre que trabalham com fertilizantes orgânicos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
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11- Os trabalhadores lavam as mãos sempre que usam produtos fitofarmacêuticos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
12- Os trabalhadores lavam as mãos sempre que usam as instalações sanitárias?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
13- Os trabalhadores lavam as mãos sempre que recolhem o lixo?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
ANEXO II
QUESTIONÁRIO RELATIVO AO REQUISITO HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
1- O
 s Carrinhos de mão e outros equipamentos de transporte são lavados sempre que usados para
transporte de fertilizantes orgânicos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
2- O
 s Carrinhos de mão e outros equipamentos de transporte são descontaminados sempre que usados
para o transporte de produtos tóxicos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
3- As caixas usadas para a colheita são higienizadas antes do uso?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
4 - As caixas de colheita são lavadas após o uso?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
5- Existem instruções escritas para limpeza e sanitização destes equipamentos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
6- A
 s caixas de colheita e outros utensílios usados no campo são armazenados em local apropriado e
protegidos de contaminação química por fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
7- O Agricultor sabe que não pode deixar as caixas de colheita permanecerem no campo durante a noite?
SIM
NÃO
ÀS VEZES
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ANEXO III
Formulário de registo de Operador Hortofrutícola
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Entidades Parceiras:

Cofinanciado:

