
          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 1/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS 

TÉCNICOS 

A a C 



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 2/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

NOTAS PRÉVIAS:  

1. Com o objectivo de facilitar o acesso a definições e conceitos constantes de 

regulamentos, directivas, decretos-leis, portarias e outros textos legais ou 

administrativos foi elaborado este Glossário de Termos Técnicos.  

2. Será actualizado e lançada uma nova versão sempre que se justifique. 

3. Cada definição é normalmente apenas válida para os fins previstos no texto 

legal que a contém, sendo desaconselhável fazer extrapolações para outros 

fins. 

4. As definições foram extraídas das versões codificadas1 de cada texto legal 

5. Este documento de trabalho não tem a pretensão de ser exaustivo e não 

podem ser assacadas à QUALIFICA/oriGIn Portugal quaisquer 

responsabilidades por eventuais erros ou por omissões.  

6. Embora se lamente, a grafia usada resulta de cópia dos textos oficiais. Logo, e 

porque o Glossário está organizado por ordem alfabética, há que procurar o 

mesmo termo de acordo com a grafia correcta e com a que resulta do AO 

(exemplo: actividade artesanal e atividade de comércio a retalho não 

sedentário).  

7. Muito se agradecem críticas e sugestões. 

8. Este Glossário contém, no seu todo,  1 542  definições. 

 

 

 
1 Versão resultante do texto legal base com as alterações que lhe foram introduzidas por outros 

textos legais mais recentes 
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Abordagem combinada - o controlo das descargas e emissões em águas 

de superfície de acordo com a abordagem definida no artigo 10º (DIRECTIVA 

2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Acabamento - armazenagem de moluscos bivalves vivos provenientes de zonas da 

classe A em áreas de produção, centros de depuração ou centros de expedição em 

tanques ou quaisquer outras instalações que contêm água do mar limpa ou em áreas 

naturais, com vista a remover a areia, lama ou lodo, a preservar ou melhorar as 

características organolépticas, e a garantir as boas condições de vitalidade antes do 

acondicionamento ou da embalagem. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de 

Abril de 2004) 
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Ácidos gordos monoinsaturados - os ácidos gordos com uma ligação dupla 

cis (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Ácidos gordos polinsaturados - os ácidos gordos com duas ou mais ligações 

duplas interrompidas cis ou metileno-cis (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 

de Outubro de 2011) 

 

Ácidos gordos saturados - os ácidos gordos sem ligações duplas (REG (UE) 

Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Ácidos gordos trans - ácidos gordos que apresentam, pelo menos, uma ligação 

dupla não conjugada (nomeadamente interrompida por, pelo menos, um grupo 

metileno) entre átomos de carbono na configuração trans (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E 

DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

 

Acondicionamento - colocação de um produto num invólucro inicial ou 

recipiente inicial em contacto directo com o produto em questão, bem como o próprio 

invólucro ou recipiente inicial (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 

2004)2 

 

Acontecimento catastrófico - um acontecimento imprevisto, biótico ou 

abiótico, induzido pela atividade humana, que perturba gravemente os sistemas de 

 
2 Veja também a definição de EMBALAGEM 
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produção agrícola ou as estruturas florestais, provocando, a prazo, prejuízos 

económicos importantes para os setores agrícola ou florestal (REG (UE) Nº 1305/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Acontecimentos climáticos adversos que podem ser equiparadas 

a calamidades naturais - condições climáticas tais como a geada, o granizo, o 

gelo, a chuva ou a seca que destroem mais de 30 % da produção anual média de um 

dado agricultor nos três anos anteriores ou em três dos cinco anos anteriores, 

excluídos os valores superior e inferior (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013)   

 

Acordo de parceria - um documento elaborado por um Estado-Membro, com a 

participação de parceiros, em conformidade com a abordagem de governação a vários 

níveis, que estabelece a estratégia, as prioridades e as modalidades de utilização dos 

FEEI por esse Estado-Membro de forma eficaz e eficiente a fim de executar a estratégia 

da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, aprovado pela 

Comissão após avaliação e diálogo com o Estado-Membro em causa (REG (UE) 

Nº1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Acreditação - a declaração por um organismo nacional de acreditação de que um 

organismo de avaliação da conformidade cumpre, para executar as actividades 

específicas de avaliação da conformidade, os requisitos definidos em normas 

harmonizadas e, se for esse o caso, quaisquer requisitos adicionais, nomeadamente 

os estabelecidos em sistemas sectoriais (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 

Julho de 2008) 
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Acreditação - acreditação na aceção do n.º 10 do artigo 2.º do REG (CE) n.º 

765/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008 (Decreto-Lei n.º 

43/2017 de 18 de Abril) 

 

Actividade artesanal - a actividade económica, de reconhecido valor cultural e 

social, que assenta na produção, restauro ou reparação de bens de valor artístico ou 

utilitário, de raiz tradicional ou contemporânea, e na prestação de serviços de igual 

natureza, bem como na produção e preparação de bens alimentares. (Decreto-Lei nº 

110/2002 de 16 de Abril) 

 

Açúcar branco - o açúcar não aromatizado, não adicionado de corantes nem de 

outras substâncias, que contém, no estado seco, um teor ponderal de sacarose, 

determinado pelo método polarimétrico, não inferior a 99,5 % (REG (UE) Nº 1308/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Açúcar bruto - o açúcar não aromatizado, não adicionado de corantes nem de 

outras substâncias, que contém, no estado seco, um teor ponderal de sacarose, 

determinado pelo método polarimétrico, inferior a 99,5% (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Açúcares - todos os monossacáridos e dissacáridos presentes nos géneros 

alimentícios, excluindo os polióis (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de 

Outubro de 2011) 

 

Adição de álcool - a operação que consiste em adicionar álcool etílico de origem 

agrícola ou destilados de origem agrícola, ou ambos, a uma bebida espirituosa; esta 
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adição não inclui o uso de álcool para a diluição ou a dissolução de corantes, aromas 

ou quaisquer outros ingredientes autorizados utilizados na produção de bebidas 

espirituosas (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. 

Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aditivo - uma substância, com exceção do tabaco, que é adicionada a um produto 

do tabaco, a uma embalagem individual ou a qualquer embalagem exterior (DIRETIVA 

2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Aditivo alimentar - qualquer substância não consumida habitualmente como 

género alimentício em si mesma e habitualmente não utilizada como ingrediente 

característico dos géneros alimentícios, com ou sem valor nutritivo, e cuja adição 

intencional aos géneros alimentícios, com um objectivo tecnológico na fase de fabrico, 

transformação, preparação, tratamento, embalagem, transporte ou armazenagem, 

tenha por efeito, ou possa legitimamente considerar-se como tendo por efeito, que ela 

própria ou os seus derivados se tornem directa ou indirectamente um componente 

desses géneros alimentícios; 

As substâncias a seguir referidas não são consideradas aditivos alimentares: 

i) Os monossacáridos, dissacáridos ou oligossacáridos e os géneros alimentícios que 

contenham essas substâncias utilizados pelas suas propriedades edulcorantes; 

ii) Os géneros alimentícios, secos ou concentrados, incluindo os aromas incorporados 

durante o fabrico de géneros alimentícios compostos utilizados pelas suas 

propriedades aromáticas, sápidas ou nutritivas, e com um efeito corante secundário; 



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 29/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

iii) As substâncias utilizadas em matérias para cobertura ou revestimento, que não 

façam parte de géneros alimentícios e que não se destinem a ser consumidas 

juntamente com esses géneros alimentícios; 

iv) Os produtos que contêm pectina e obtidos a partir de polpa de maçã seca, de 

cascas de citrinos ou de marmelos, ou de uma mistura deles, por acção de um ácido 

diluído seguida de neutralização parcial com sais de sódio ou de potássio («pectina 

líquida»); 

v) As bases das gomas de mascar; 

vi) A dextrina branca ou amarela, o amido torrado ou dextrinado, o amido modificado 

por tratamento ácido ou alcalino, o amido branqueado, o amido modificado por 

processos físicos e o amido tratado por enzimas amilolíticas; 

vii) O cloreto de amónio; 

viii) O plasma sanguíneo, a gelatina de qualidade alimentar e os hidrolisados proteicos 

e respectivos sais, as proteínas do leite e o glúten; 

ix) Os aminoácidos e respectivos sais, com excepção do ácido glutâmico, da glicina, da 

cisteína e da cistina e respectivos sais, desde que não tenham função tecnológica; 

x) Os caseinatos e a caseína; 

xi) A inulina (REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

 

Aditivo alimentar - um aditivo alimentar na aceção do artigo 3º , nº2, alínea a), 

do REG (CE) nº1333/2008 do PE e do Conselho (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO 

de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Aditivos para a alimentação animal - aditivos para a alimentação animal na 

aceção do artigo 2º , nº2, alínea a), do REG (CE) nº1831/2003 do PE e do Conselho (REG 

(UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Aditivos para a alimentação animal - designa substâncias, microrganismos 

ou preparados, que não sejam matérias para a alimentação animal nem pré-misturas, 

que sejam intencionalmente aditados aos alimentos para animais ou à água, 

nomeadamente a fim de desempenharem pelo menos uma das funções mencionadas 

no nº 3 do artigo 5.º (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) e 

(REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009) 

 

Aditivos para alimentos para animais - as substâncias ou microrganismos 

autorizados ao abrigo do REG (CE) nº 1831/2003 do PE e do Conselho, de 22 de 

Setembro de 2003, relativo aos aditivos destinados à alimentação animal (REG (CE) Nº 

183/2005 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Janeiro de 2005) 

 

Adjuvantes tecnológicos - designa qualquer substância não consumidas como alimento 

para animais em si, utilizada deliberadamente na transformação de alimentos para animais ou de 

matérias-primas para alimentação animal, a fim de alcançar um determinado objectivo tecnológico 

durante o seu tratamento ou transformação que possa resultar na presença, não intencional mas 

tecnologicamente inevitável, de resíduos das substâncias ou seus derivados no 

produto final, desde que esses resíduos não tenham efeitos adversos na saúde animal, 

na saúde humana ou no ambiente e não tenham quaisquer efeitos tecnológicos sobre 
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o alimento para animais acabado (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO CONSELHO de 22 de 

Setembro de 2003) e (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009) 

 

Advertência de saúde - uma advertência sobre os efeitos adversos de um 

produto na saúde humana ou outras consequências indesejadas do seu consumo, 

incluindo as advertências em texto, as advertências de saúde combinadas, as 

advertências gerais e as mensagens informativas, tal como previsto na presente 

directiva (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Advertência de saúde combinada - uma advertência de saúde prevista na 

presente diretiva e que consiste numa combinação de uma advertência em texto e da 

fotografia ou ilustração correspondente, tal como previsto na presente directiva 

(DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Advocaat – ver em Licor à base de ovos  

 

Advokat – ver em Licor à base de ovos 

 

Afinação - transferência de moluscos bivalves vivos para zonas marinhas, lagunares 

ou estuarinas durante o tempo necessário para a eliminação dos contaminantes. Esta 

operação não inclui a operação específica de transferência dos moluscos bivalves para 

zonas mais adequadas para o seu posterior crescimento ou engorda. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Agente de doença - um agente patogénico transmissível aos animais ou aos seres 

humanos capaz de provocar uma doença em animais (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016)  

 

Agente de transporte - substâncias utilizadas para dissolver, diluir, dispersar ou 

de outro modo modificar fisicamente um aditivo alimentar, um aroma alimentar, uma 

enzima alimentar, um nutriente e/ou outra substância adicionada a um género 

alimentício para efeitos nutricionais ou fisiológicos sem alterar a sua função (e sem 

que elas próprias exerçam quaisquer efeitos tecnológicos), a fim de facilitar o 

respectivo manuseamento, aplicação ou utilização. (REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE E DO 

CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)    

 

Aglomeração isolada  - uma aglomeração:  

— com 500 habitantes, no máximo, por município ou aglomeração e cinco habitantes, 

no máximo, por quilómetro quadrado e,  

— que diste pelo menos 50 km da aglomeração urbana mais próxima com pelo menos 

250 habitantes por quilómetro quadrado, ou cujo acesso rodoviário às aglomerações 

mais próximas seja difícil durante uma parte significativa do ano devido a condições 

meteorológicas adversas. Nas regiões ultraperiféricas, na aceção do artigo 349º do 

Tratado, os Estados-Membros podem decidir aplicar a seguinte definição:  

Aglomeração isolada»: uma aglomeração:  

— com 2 000 habitantes, no máximo, por aglomeração e cinco habitantes, no máximo, 

por quilómetro quadrado, ou com mais de 2 000, mas menos de 5 000, habitantes por 

aglomeração e cinco habitantes, no máximo, por quilómetro quadrado e cuja 

produção de resíduos não exceda 3 000 toneladas por ano, e  
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— que diste pelo menos 100 km da aglomeração urbana mais próxima com, pelo 

menos, 250 habitantes por quilómetro quadrado e não tenha acesso rodoviário 

(DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

 

Agregado familiar - os cônjuges, os ascendentes e descendentes na linha reta em 

primeiro e segundo grau, os parentes por afinidade, os que vivam em união de facto, e 

os demais a cargo que vivam em situação de economia comum com o titular da 

exploração agrícola e participem na atividade da exploração de forma regular (Decreto-

Lei n.º 64/2018 de 7 de Agosto) 

 

Agricultor - um agricultor na aceção do artigo 4º do REG (UE) nº 1307/2013 (REG 

(UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Agricultor - a pessoa singular ou coletiva ou o grupo de pessoas singulares ou 

coletivas, qualquer que seja o estatuto jurídico que o direito nacional confira ao grupo 

e aos seus membros, cuja exploração se situa no âmbito de aplicação territorial dos 

Tratados na aceção do artigo 52º do TUE em conjugação com os artigos 349º e 355ºº 

do TFUE, e que exerce uma atividade agrícola (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Agricultor - a pessoa singular ou coletiva, ou o grupo de pessoas singulares ou 

coletivas, qualquer que seja o estatuto jurídico que o direito nacional confira ao grupo 

e aos seus membros, que exerce uma atividade agrícola (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO 

CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Agricultura familiar - o modo de organização de atividades produtivas, de 

gestão do ambiente e de suporte da vida social nos territórios rurais, assente numa 

exploração agrícola familiar (Decreto-Lei n.º 64/2018 de 7 de Agosto) 

 

Agrupamento - qualquer associação, independentemente da sua forma jurídica, 

composta principalmente por produtores ou transformadores do mesmo produto; (REG 

(UE) Nº 1151/2012 DO PE E DO CONSELHO, de 21 de Novembro de 2012) 

 

Agrupamento - uma associação, independentemente da sua forma jurídica, 

composta principalmente por produtores ou transformadores das bebidas espirituosas 

em causa (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. 

Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Água branca - leite, produtos à base de leite ou produtos derivados do leite 

misturados com água que é captada durante o enxaguamento do equipamento 

leiteiro, incluindo os contentores utilizados para os produtos lácteos, antes da sua 

limpeza e desinfecção (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Água de vidragem - a quantidade de água para consumo humano, contendo ou 

não aditivos autorizados, aplicada por imersão ou pulverização, de modo a formar 

uma camada de gelo à superfície do produto congelado e ultracongelado, desde que o 

líquido seja apenas acessório em relação aos elementos essenciais do preparado e, por 

conseguinte, não seja decisivo para a compra (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 
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Água do mar limpa - água do mar ou salobre, natural, artificial ou depurada, que 

não contenha microrganismos, substâncias nocivas nem plâncton marinho tóxico em 

quantidades susceptíveis de terem uma incidência directa ou indirecta sobre a 

qualidade sanitária dos géneros alimentícios (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 

29 de Abril de 2004) 

 

Água limpa - água do mar limpa e água doce limpa, de qualidade semelhante (REG 

(CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Água mineral natural - uma água microbiologicamente pura, no sentido do 

artigo 5º , tendo por origem um lençol ou um jazigo subterrâneo e proveniente de uma 

nascente explorada através de uma ou várias emergências naturais ou perfuradas 

(DIRECTIVA 2009/54/CE DO PE E DO CONSELHO de 18 de Junho de 2009) 

 

Água potável - água que cumpre os requisitos estabelecidos na Directiva 98/83/CE 

do Conselho, de 3 de Novembro de 1998, para a água destinada ao consumo humano 

(REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

  

Água-pé - o produto obtido:  

a) Pela fermentação dos bagaços frescos de uvas macerados em água; ou  

b) Por esgotamento com água dos bagaços de uvas fermentados (REG (UE) Nº1308/2013 

DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Aguardente bagaceira ou bagaço de uva - bebida espirituosa que satisfaz as 

seguintes condições: 

i) É obtida exclusivamente a partir de bagaço de uvas fermentadas e destiladas, quer 

directamente por vapor de água quer após adição de água, 

ii) Pode ser adicionada ao bagaço de uva uma quantidade máxima de borras de 25 kg 

por 100 kg de bagaço de uva utilizado, 

iii) A quantidade de álcool proveniente das borras não deve exceder 35 % da 

quantidade total de álcool no produto acabado, 

iv) A destilação deve ser efectuada com o próprio bagaço a menos de 86 % vol, 

v) É autorizada a redestilação ao mesmo título alcoométrico, 

vi) O teor de substâncias voláteis deve ser igual ou superior a 140 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol. e o teor máximo de metanol deve ser de 1 000 gramas 

por hectolitro de álcool a 100 % vol.; 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente bagaceira ou bagaço de uva é 

de 37,5 %; 

c) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva não pode ser objecto de adição de álcool 

tal como definida no ponto 5 do anexo I, diluído ou não; 

d) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva não pode ser aromatizada, o que não 

exclui métodos de produção tradicionais; 

e) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva só pode conter caramelo como meio para 

adaptar a cor. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 
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Aguardente bagaceira ou bagaço de uva a) bebida espirituosa que cumpre 

os seguintes requisitos:  

i) é produzida exclusivamente a partir de bagaço de uvas fermentadas e 

destiladas, quer diretamente por vapor de água quer após adição de água, e preenche 

as seguintes duas condições:  

— cada destilação é efetuada a menos de 86 % vol.,  

— a primeira destilação é efetuada na presença do próprio bagaço,  

ii) pode ser adicionada ao bagaço de uva uma quantidade máxima de borras de 25 

kg por 100 kg de bagaço de uva utilizado,  

iii) a quantidade de álcool proveniente das borras não pode exceder 35 % da 

quantidade total de álcool no produto acabado,  

iv) o teor de substâncias voláteis deve ser igual ou superior a 140 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol. e o teor máximo de metanol deve ser de 1 000 

gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente bagaceira ou bagaço de uva é 

de 37,5 %;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) A aguardente bagaceira ou o bagaço de uva não pode ser aromatizada(o), o que não 

exclui métodos de produção tradicionais;  

e) A aguardente bagaceira ou bagaço de uva só pode conter caramelo como meio para 

adaptar a cor;  

f) A aguardente bagaceira ou o bagaço de uva pode ser edulcorado(a) para 
arredondar o sabor final. Porém, o produto final não deve conter mais de 20 gramas 
de produtos edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido (REG (UE) 
2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. 
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Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às 
Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de (complementada pelo nome do fruto, das bagas ou 

dos frutos de casca rija) obtida por maceração e destilação - a) A 

aguardente de (complementada pelo nome do fruto, das bagas ou dos frutos de casca 

rija) obtida por maceração e destilação, uma bebida espirituosa que cumpre os 

seguintes requisitos:  

i) produzida por    

— maceração dos frutos, das bagas ou dos frutos de casca rija enumerados 

na subalínea ii), parcialmente fermentados ou não fermentados, 

eventualmente com a adição de um máximo de 20 litros de álcool etílico de 

origem agrícola, de aguardente e/ou de um destilado derivado do mesmo 

fruto, baga ou fruto de casca rija por 100 kg de frutos, bagas ou frutos de 

casca rija fermentados,  

— seguida de destilação; cada destilação deve ser efetuada a menos de 86 

% vol.,  

ii) produzida a partir dos seguintes frutos, bagas ou frutos de casca rija: — arónia 

(Aronia Medik. nom cons.), — arónia (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), — castanha 

(Castanea sativa Mill.), — citrinos (Citrus spp.), — avelã (Corylus avellana L.), — 

camarinha-negra (Empetrum nigrum L.), — morango (Fragaria spp.), — espinheiro-

marítimo (Hippophae rhamnoides L.), — baga de azevinho (Ilex aquifolium e Ilex 

cassine L.), — baga de corniso (Cornus mas), — noz (Juglans regia L.), — banana (Musa 

spp.), — fruto da murta (Myrtus communis L.), — figos-da-índia (Opuntia ficus-indica 

(L.) Mill.), — maracujá (Passiflora edulis Sims), — baga de pado (Prunus padus L.), — 
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abrunho-bravo (Prunus spinosa L.), — groselha-negra (Ribes nigrum L.), — groselha-

branca (Ribes niveum Lindl.), — groselha-vermelha (Ribes rubrum L.), — groselha-

crespim (Ribes uva-crispa L. syn.Ribes grossularia), — fruto da roseira brava (Rosa 

canina L.), — amora-do-ártico (Rubus arcticus L.), — amora-amarela (Rubus 

chamaemorus L.), — amora-silvestre (Rubus sect. Rubus), — framboesa (Rubus idaeus 

L.), — baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.), — baga de tramazeira (Sorbus 

aucuparia L.), — baga de sorveira-comum (Sorbus domestica L.), — mostajo [Sorbus 

torminalis (L.) Crantz], — macieira-dourada (Spondias dulcis Parkinson), — mandiplo 

ou imbuzeiro (Spondias mombin L.), — arando-azul-americano (Vaccinium 

corymbosum L.), — airela (Vaccinium oxycoccos L.), — mirtilo ou arando (Vaccinium 

myrtillus L.), — airela-vermelha (Vaccinium vitis-idaea L.):  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo de uma aguardente de (complementada 

pelo nome do fruto, das bagas ou dos frutos de casca rija) obtida por maceração e 

destilação é de 37,5 %;  

c) A aguardente de (complementada pelo nome do fruto, das bagas ou dos frutos de 

casca rija) obtida por maceração e destilação não pode ser aromatizada;  

d) A aguardente de (complementada pelo nome do fruto, baga ou fruto de casca rija) 

obtida por maceração e destilação não pode conter corantes;  

e) Não obstante o disposto na alínea d) e em derrogação do anexo II, parte E, categoria 

de alimentos 14.2.6, do REG (CE) n.o 1333/2008, o caramelo pode ser utilizado para 

ajustar a cor da aguardente (complementada pelo nome do fruto, das bagas ou dos 

frutos de casca rija) obtida por maceração e destilação, que tenha envelhecido 

durante, pelo menos, um ano em contacto com a madeira;  

f) A aguardente de (complementada pelo nome do fruto, das bagas ou dos frutos de 

casca rija) obtida por maceração e destilação pode ser edulcorada para arredondar o 
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sabor final. Porém, o produto final não pode conter mais de 18 gramas de produtos 

edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido.  

g) No que diz respeito à designação, apresentação e rotulagem da aguardente de 

(complementada pelo nome do fruto, das bagas ou dos frutos de casca rija) obtida por 

maceração e destilação, os termos «obtida por maceração e destilação» devem 

constar da designação, apresentação ou rotulagem em carateres de tipo, tamanho e 

cor idênticos aos utilizados para os termos «aguardente de (complementada pelo 

nome do fruto, das bagas ou dos frutos de casca rija)» e no mesmo campo visual do 

que estes e, tratando-se de garrafas, no rótulo frontal (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de 

Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir 

de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de bagaço de frutos - a) bebida espirituosa que cumpre os 

seguintes requisitos:  

i) é produzida exclusivamente por fermentação e destilação de bagaço de frutos 

que não bagaço de uva e preenche as seguintes duas condições:  

— cada destilação é efetuada a menos de 86 % vol.,  

— a primeira destilação é efetuada na presença do próprio bagaço,  

ii) o teor mínimo de substâncias voláteis é de 200 gramas por hectolitro de álcool 

a 100 % vol.,   iii) o teor máximo de metanol é de 1 500 gramas por hectolitro de 

álcool a 100 % vol.,  

iv) o teor máximo de ácido cianídrico é de 7 gramas por hectolitro de álcool a 100 % 

vol., quando se trate de aguardente de bagaço de frutos com caroço 
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v) o teor máximo de ácido cianídrico é de 7 gramas por hectolitro de álcool a 100 

% vol., quando se trate de aguardente de bagaço de frutos com caroço;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de bagaço de frutos é de 37,5 

%;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) A aguardente de bagaço de frutos não pode ser aromatizada;  

e) A aguardente de bagaço de frutos só pode conter caramelo adicionado como meio 

para adaptar a cor;  

f) A aguardente de bagaço de frutos pode ser edulcorada para arredondar o sabor 

final. Porém, o produto final não deve conter mais de 20 gramas de produtos 

edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido; 

g) A denominação legal deve ser «aguardente de bagaço de» seguida do nome do 

fruto. Se for utilizado um bagaço de vários frutos diferentes, a denominação legal será 

«aguardente de bagaço de frutos» e poderá ser complementada pelo nome de cada 

fruto, por ordem decrescente da quantidade utilizada (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de 

Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir 

de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de borras - ou Hefebrand  

Aguardente de cereais - a) bebida espirituosa produzida exclusivamente por 

destilação de um mosto fermentado de grãos inteiros de cereais que apresente as 

características organoléticas provenientes das matérias-primas utilizadas;  

b) Com exceção do «Korn», o título alcoométrico volúmico mínimo das aguardentes de 

cereais é de 35 %;  
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c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) As aguardentes de cereais não podem ser aromatizadas;  

e) As aguardentes de cereais só podem conter caramelo adicionado como meio para 

adaptar a cor; f) As aguardentes de cereais podem ser edulcoradas para arredondar o 

sabor final. Porém, o produto final não deve conter mais de 10 gramas de produtos 

edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido;  

g) Para poder ostentar a denominação legal de «brande de cereais», a aguardente de 

cereais deve ser produzida por destilação a menos de 95 % vol. de um mosto 

fermentado de grãos inteiros de cereais que apresente as características organoléticas 

provenientes das matérias-primas utilizadas; h) Na denominação legal «aguardente de 

cereais» ou «brande de cereais», o termo «cereais» pode ser substituído pelo nome do 

cereal utilizado exclusivamente na produção da bebida espirituosa (REG (UE) 2019/787 

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir 

de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

Aguardente de cerveja a) bebida espirituosa produzida exclusivamente por 

destilação direta, a pressão normal, de cerveja fresca com um título alcoométrico 

volúmico inferior a 86 % vol. de modo a que o destilado obtido apresente as 

características organoléticas provenientes da cerveja;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de cerveja deve ser de 38 %;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) A aguardente de cerveja não pode ser aromatizada; 

 e) A aguardente de cerveja só pode conter caramelo adicionado como meio para 

adaptar a cor;  
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f) A aguardente de cerveja pode ser edulcorada para arredondar o sabor final. Porém, 

o produto final não deve conter mais de 20 gramas de produtos edulcorantes por litro, 

expressos em açúcar invertido (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que 

dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de frutos - bebida espirituosa: 

i) Obtida exclusivamente por fermentação alcoólica e destilação de um fruto carnudo 

ou de um mosto de tal fruto, de bagas ou de legumes, com ou sem caroços, 

ii) Destilada a menos de 86 % vol., de modo a que o destilado apresente um aroma e 

um sabor provenientes das matérias-primas destiladas, 

iii) Com um teor de substâncias voláteis igual ou superior a 200 gramas por hectolitro 

de álcool a 100 % vol., 

iv) Quando se trate de aguardentes de frutos com caroço, com um teor de ácido 

cianídrico não superior a 7 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.; 

b) O teor máximo de metanol da aguardente de frutos deve ser de 1 000 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol. Contudo, para as seguintes aguardentes de frutos, o 

teor máximo de metanol deve ser de: 

i) 1 200 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol., obtido a partir dos seguintes 

frutos: ameixa (Prunus domestica L.), mirabela [Prunus domestica L. subsp. syriaca 

(Borkh.) Janch. ex Mansf.], ameixa quetche (Prunus domestica L.), maçã (Malus 

domestica Borkh.), pêra (Pyrus communis L.), com excepção das peras Williams (Pyrus 

communis L. cv «Williams»), framboesa (Rubus idaeus L.), amora de silva (Rubus 

fruticosus auct. aggr.), alperce (Prunus armeniaca L.), pêssego [Prunus persica (L.) 

Batsch]; 
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ii) 1 350 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol., obtido a partir dos seguintes 

frutos ou bagas: pêra Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»), groselha-vermelha 

(Ribes rubrum L.), groselha-negra (Ribes nigrum L.), baga de tramazeira (Sorbus 

aucuparia L.), baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.), marmelo (Cydonia oblonga 

Mill.), baga de zimbro (Juniperus communis L. e/ou Juniperus oxicedrus L.); 

c) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de frutos é de 37,5 %; 

d) A aguardente de frutos não pode ser objecto de adição de álcool tal como definida 

no ponto 5 do anexo I, diluído ou não; 

e) A aguardente de frutos não pode ser aromatizada; 

f) A denominação de venda da aguardente de frutos deve ser «aguardente de» seguida 

do nome do fruto, da baga ou do legume como, por exemplo, aguardente de cereja ou 

kirsch, aguardente de ameixa ou slivovitz, aguardente de mirabela, de pêssego, de 

maçã, de pêra, de alperce, de figo, de citrinos, de uva ou de outro fruto. 

Pode igualmente ser denominada wasser, associada ao nome do fruto. 

O nome do fruto pode substituir «aguardente de» (seguida do nome do fruto) 

unicamente nos seguintes casos de frutos ou bagas: mirabela [Prunus domestica L. 

subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.], ameixa (Prunus domestica L.), ameixa 

quetche (Prunus domestica L.), medronho (Arbutus unedo L.), maçã «Golden 

Delicious». 

Se existir o risco de o consumidor final não entender facilmente uma das 

denominações de venda, a rotulagem deve incluir a palavra «aguardente», 

eventualmente completada por uma explicação; 

g) O termo Williams é reservado para a venda da aguardente de pêra obtida 

exclusivamente a partir de peras da variedade «Williams»; 
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h) Sempre que duas ou mais espécies de frutos, bagas ou legumes sejam destiladas 

conjuntamente, o produto deve ser vendido sob a denominação de «aguardente de 

frutos» ou «aguardente de legumes», consoante o caso. Esta denominação pode ser 

completada com o nome de cada fruto, baga ou legume, por ordem decrescente das 

quantidades utilizadas. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 

 

Aguardente de frutos - a) bebida espirituosa que cumpre os seguintes 

requisitos:  

i) é produzida exclusivamente por fermentação alcoólica e destilação, com ou 

sem caroços, de um fruto fresco e carnudo, incluindo bananas, ou de um 

mosto de tal fruto, de bagas ou de legumes,  

ii) cada destilação é efetuada a menos de 86 % vol., de modo a que o destilado 

apresente um aroma e um sabor provenientes das matérias-primas 

destiladas,  

iii) o teor de substâncias voláteis é igual ou superior a 200 gramas por hectolitro 

de álcool a 100 % vol.,  

iv) quando se trate de aguardentes de fruto com caroço, o teor de ácido cianídrico 

não é superior a 7 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.;  

b) O teor máximo de metanol da aguardente de frutos deve ser de 1 000 gramas 

por hectolitro de álcool a 100 % vol., exceto:  

i) no caso de bebidas espirituosas de frutos produzidas a partir dos seguintes frutos 

ou bagas, o teor máximo de metanol deve ser de 1 200 gramas por hectolitro de 

álcool a 100 % vol.: — maçã (Malus domestica Borkh.), — alperce (Prunus 

armeniaca L.), — ameixa (Prunus domestica L.), — ameixa quetche (Prunus 

domestica L.), — mirabela (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex 
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Mansf.), — pêssego (Prunus persica (L.) Batsch), — pera (Pyrus communis L.), com 

exceção das peras Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»), — amora-silvestre 

(Rubus sect. Rubus), — framboesa (Rubus idaeus L.),  

ii) no caso de bebidas espirituosas de frutos produzidas a partir dos seguintes 

frutos ou bagas, o teor máximo de metanol deve ser de 1 350 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol.: — armelo (Cydonia oblonga Mill.), — bagas de 

zimbro (Juniperus communis L. ou Juniperus oxicedrus L.), — pera Williams (Pyrus 

communis L. cv «Williams»), — groselha-negra (Ribes nigrum L.), — groselha-

vermelha (Ribes rubrum L.), — fruto da roseira brava (Rosa canina L.), — baga de 

sabugueiro(Sambucus nigra L.), — baga de tramazeira (Sorbus aucuparia L.), — 

baga de sorveira-comum (Sorbus domestica L.), — mostajo (Sorbus torminalis (L.) 

Crantz);  

c) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de frutos deve ser de 37,5 

%;  

d) A aguardente de frutos não pode conter corantes;  

e) Não obstante o disposto na alínea d) da presente categoria e em derrogação do 

anexo II, parte E, categoria de alimentos 14.2.6., do REG (CE) n.o 1333/2008, pode 

ser utilizado caramelo para ajustar a cor das aguardentes de frutos que tenham 

envelhecido pelo menos um ano em contacto com a madeira;  

f) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

g) A aguardente de frutos não pode ser aromatizada; 

h) A aguardente de frutos pode ser edulcorada para arredondar o sabor final. 

Porém, o produto final não pode conter mais de 18 gramas de produtos 

edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido;  
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i) A denominação legal da aguardente de frutos deve ser «aguardente de» 

complementada pelo nome do fruto, da baga ou do legume. Nas línguas búlgara, 

checa, grega, croata, polaca, romena, eslovaca, e eslovena, a denominação legal 

pode ser expressa pelo nome do fruto, da baga ou do legume, complementado por 

um sufixo no caso de ser expresso. Em alternativa:  

i) à denominação legal a que se refere o primeiro parágrafo, pode utilizar-se a 

denominação legal «wasser» juntamente com o nome do fruto, ou  

ii) podem ser utilizadas as seguintes denominações legais nos seguintes casos: — 

kirsch para aguardente de cerejeira (Prunus avium (L.) L.), — ameixa, ameixa 

quetche ou slivovitz para a aguardente de ameixa (Prunus domestica L.), — 

mirabela para aguardente de mirabela (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) 

Janch. ex Mansf.), — medronho para aguardente de medronho (Arbutus unedo L.), 

— maçã «Golden Delicious» para aguardente de maçã (Malus domestica var. 

«Golden Delicious»), — «obstler» para uma aguardente de frutos produzidas a 

partir de frutos, com ou sem bagas, desde que pelo menos 85 % do mosto 

provenha de variedades diferentes de maçãs, peras ou ambas. A denominação 

«Williams» ou «williams» é reservada à venda da aguardente de pera produzida 

exclusivamente a partir de peras da variedade «Williams». Se existir o risco de o 

consumidor final não entender facilmente uma das denominações legais que não 

contenha a palavra «aguardente» referidas na presente alínea, a designação, 

apresentação e rotulagem devem incluir a palavra «aguardente», eventualmente 

complementada por uma explicação;  

j) Sempre que duas ou mais espécies de frutos, bagas ou legumes sejam destiladas 

conjuntamente, o produto deve ser colocado no mercado sob a denominação legal 

de:  
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— «aguardente de frutos» para bebidas espirituosas produzidas a partir da 

destilação de frutos ou bagas, ou ambos, ou  

— «aguardente de legumes» para bebidas espirituosas produzidas exclusivamente 

a partir da destilação de legumes, ou  

— «aguardente de frutos e legumes» para bebidas espirituosas produzidas a partir da 

destilação de uma combinação de frutos, bagas e legumes. Esta denominação legal 

pode ser complementada com o nome de cada fruto, baga ou legume, por ordem 

decrescente das quantidades utilizadas. (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias 

que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de mel - bebida espirituosa: 

i) Obtida exclusivamente por fermentação e destilação de mosto de mel, 

ii) Destilada a menos de 86 % vol., de modo a que o destilado apresente as 

características organolépticas das matérias-primas utilizadas; 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de mel é de 35 %; 

c) A aguardente de mel não pode ser objecto de adição de álcool tal como definida no 

ponto 5 do anexo I, diluído ou não; 

d) A aguardente de mel não pode ser aromatizada; 

e) A aguardente de mel só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar 

a cor; 

f) A aguardente de mel só pode ser edulcorada com mel. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO 

CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 
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Aguardente de mel - a) bebida espirituosa que cumpre os seguintes requisitos:  

i) é produzida exclusivamente por fermentação e destilação de mosto de mel,  

ii) é destilada a menos de 86 % vol., de modo a que o destilado apresente as 

características organoléticas das matérias-primas utilizadas;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de mel é de 35 %;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) A aguardente de mel não pode ser aromatizada;  

e) A aguardente de mel só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar 

a cor; 

f) A aguardente de mel só pode ser edulcorada com mel para arredondar o sabor final. 

Porém, o produto final não pode conter mais de 20 gramas de produtos edulcorantes 

por litro, expressos em açúcar invertido (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias 

que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de perada – ver em Aguardente de sidra  

Aguardente de sidra e de perada – ver em Aguardente de sidra 

Aguardente de sidra, aguardente de perada e aguardente de sidra 

e de perada - a) bebida espirituosa que cumpre os seguintes requisitos:  

i) é produzida exclusivamente por destilação a menos de 86 % vol. da sidra ou da 

perada de modo a que o destilado apresente um aroma e um sabor 

provenientes dos frutos,  
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ii) o teor de substâncias voláteis é igual ou superior a 200 gramas por hectolitro 

de álcool a 100 % vol., iii) o teor máximo de metanol é de 1 000 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol.;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de sidra, da aguardente de 

perada e da aguardente de sidra e de perada é de 37,5 %;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) A aguardente de sidra, a aguardente de perada e a aguardente de sidra e de perada 

não podem ser aromatizadas, o que não exclui métodos de produção tradicionais;  

e) A aguardente de sidra, a aguardente de perada e a aguardente de sidra e de perada 

só podem conter caramelo adicionado como meio para adaptar a cor;  

f) A aguardente de sidra, a aguardente de perada e a aguardente de sidra e de perada 

podem ser edulcoradas para arredondar o sabor final. Porém, o produto final não deve 

conter mais de 15 gramas de produtos edulcorantes por litro, expressos em açúcar 

invertido;  

g) A denominação legal deve ser:  

— «aguardente de sidra» para bebidas produzidas exclusivamente por destilação de 

sidra,  

— «aguardente de perada» para bebidas produzidas exclusivamente por destilação de 

perada, ou  

— «aguardente de sidra e de perada» para bebidas produzidas exclusivamente por 

destilação de sidra e de perada (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que 

dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente de tupinambu  - ver em Topinambur  
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Aguardente de uva seca ou raisin brandy - a) bebida espirituosa produzida 

exclusivamente por destilação do produto da fermentação alcoólica do extrato de uvas 

secas das castas «negro de Corinto» ou «moscatel de Alexandria», destilado a menos 

de 94,5 % vol., de modo a que o destilado apresente um aroma e um sabor 

provenientes da matéria-prima utilizada;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente de uva seca ou raisin brandy 

é de 37,5 %; c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) A aguardente de uva seca ou raisin brandy não pode ser aromatizada;  

e) A aguardente de uva seca ou raisin brandy só pode conter caramelo adicionado 

como meio para adaptar a cor;  

f) A aguardente de uva seca ou raisin brandy pode ser edulcorada para arredondar o 

sabor final. Porém, o produto final não deve conter mais de 20 gramas de produtos 

edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido.(REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de 

Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir 

de 8 de Junho de 2019)  

 

Aguardente vínica - bebida espirituosa: 

i) Obtida exclusivamente por destilação a menos de 86 % vol. de vinho ou de vinho 

aguardentado destinado à destilação ou por redestilação de um destilado de vinho a 

menos de 86 % vol., 

ii) Com um teor de substâncias voláteis igual ou superior a 125 gramas por hectolitro 

de álcool a 100 % vol., 

e 
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iii) Com um teor máximo de metanol de 200 gramas por hectolitro de álcool a 100 % 

vol.; 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente vínica é de 37,5 %; 

c) A aguardente vínica não pode ser objecto de adição de álcool tal como definida no 

ponto 5 do anexo I, diluído ou não; 

d) A aguardente vínica não pode ser aromatizada, o que não exclui métodos de 

produção tradicionais; 

e) A aguardente vínica só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar a 

cor; 

f) Quando a aguardente vínica for envelhecida, pode continuar a ser colocada no 

mercado como «aguardente vínica» desde que tenha sido amadurecida por um 

período igual ou superior ao período estipulado para a bebida espirituosa definida na 

categoria 5. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 

 

Aguardente vínica - a) bebida espirituosa que cumpre os seguintes requisitos:  

i) é obtida exclusivamente por destilação a menos de 86 % vol. de vinho, de vinho 

aguardentado destinado à destilação ou por destilação de um destilado de 

vinho a menos de 86 % vol.,  

ii) o teor de substâncias voláteis é igual ou superior a 125 gramas por hectolitro 

de álcool a 100 % vol., e  

iii) o teor máximo de metanol é de 200 gramas por hectolitro de álcool a 100 % 

vol.;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da aguardente vínica é de 37,5 %;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  
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d) A aguardente vínica não pode ser aromatizada, o que não exclui métodos de 

produção tradicionais;  

e) A aguardente vínica só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar a 

cor;  

f) A aguardente vínica pode ser edulcorada para arredondar o sabor final. Porém, o 

produto final não deve conter mais de 20 gramas de produtos edulcorantes por litro, 

expressos em açúcar invertido;  

g) Quando a aguardente vínica for envelhecida, pode continuar a ser colocada no 

mercado como «aguardente vínica» desde que tenha sido amadurecida por um 

período igual ou superior ao período de maturação estipulado para a bebida 

espirituosa definida na categoria 5 (Brandy ou Weinbrand);  

h) O presente REG não prejudica a utilização do termo «Branntwein» em combinação 

com o termo «essig» na apresentação e rotulagem do vinagre (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 

25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

Águas costeiras - as águas de superfície que se encontram entre terra e uma linha 

cujos pontos se encontram a uma distância de uma milha náutica, na direcção do mar, 

a partir do ponto mais próximo da linha de base a de delimitação das águas territoriais, 

estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas de transição 

(DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Águas de superfície - as águas interiores, com excepção das águas subterrâneas, 

das águas de transição e das águas costeiras, excepto no que se refere ao estado 
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químico; este estado aplica-se também às águas territoriais (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E 

DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Águas de transição - massas de águas de superfície na proximidade da foz dos rios, 

que têm um carácter parcialmente salgado em resultado da proximidade de águas 

costeiras, mas que são significativamente influenciadas por cursos de água doce 

(DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Águas destinadas ao consumo humano - o mesmo que na Directiva 

80/778/CEE, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/83/CE (DIRECTIVA 

2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Águas interiores - todas as águas lênticas ou correntes à superfície do solo e todas 

as águas subterrâneas que se encontram entre terra e a linha de base a partir da qual 

são marcadas as águas territoriais (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de 

Outubro de 2000)  

  

Águas subterrâneas - todas as águas que se encontram abaixo da superfície do solo 

na zona de saturação e em contacto directo com o solo ou com o subsolo (DIRECTIVA 

2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  
 

Akvavit ou aquavit (aquavita) - a) bebida espirituosa com alcaravia ou 

sementes de endro, ou ambos, obtida a partir de álcool etílico de origem agrícola, 

aromatizada com um destilado de ervas ou especiarias;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da akvavit ou aquavit é de 37,5 %;  
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c) Podem ser utilizadas, como complemento, substâncias aromatizantes ou 

preparações aromatizantes, ou ambas, mas o aroma dessas bebidas é devido, em 

grande parte, aos destilados de sementes de alcaravia (Carum carvi L.) ou de sementes 

de endro (Anethum graveolens L.), ou de ambas, sendo proibida a utilização de óleos 

essenciais;  

d) As substâncias amargas não podem alterar substancialmente o sabor; o extrato seco 

não deve exceder 1,5 gramas por cada 100 ml (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As 

matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 

2019)  

 

Alcatrão - o condensado de fumo bruto anidro e isento de nicotina (DIRETIVA 

2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Álcool etílico - um líquido de origem agrícola que cumpre os seguintes requisitos: 

a) Foi obtido exclusivamente a partir de produtos constantes do anexo I do Tratado;  

b) Não tem qualquer sabor detetável para além do sabor da matéria-prima utilizada na 

sua produção;  

c) Tem um título alcoométrico volúmico mínimo de 96,0 % vol.;  

d) Os seus limites máximos de resíduos não excedem o seguinte:  

i) acidez total (expressa em gramas de ácido acético): 1,5 gramas por hectolitro de 

álcool a 100 % vol.,  

ii) ésteres (expressos em gramas de acetato de etilo): 1,3 gramas por hectolitro de 

álcool a 100 % vol.,  
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iii) aldeídos (expressos em gramas de acetaldeído:) 0,5 gramas por hectolitro de 

álcool a 100 % vol.,  

iv) álcoois superiores (expressos em gramas de metil-2 propanol-1): 0,5 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol.,  

v) metanol: 30 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.,  

vi) extrato seco: 1,5 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.,  

vii) bases azotadas voláteis (expressas em gramas de azoto): 0,1 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol.,  

viii) furfural: indetectável (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 

de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações 

geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Alegação - qualquer mensagem ou representação, não obrigatória nos termos da 

legislação comunitária ou nacional, incluindo qualquer representação pictórica, gráfica 

ou simbólica, seja qual for a forma que assuma, que declare, sugira ou implique que 

um alimento possui características particulares (REG (CE) Nº 1924/2006 DO PE E DO 

CONSELHO de 20 de Dezembro de 2006) 

 

Alegação de redução de um risco de doença - qualquer alegação de saúde 

que declare, sugira ou implique que o consumo de uma categoria de alimentos, de um 

alimento ou de um dos seus constituintes reduz significativamente um factor de risco 

de aparecimento de uma doença humana (REG (CE) Nº 1924/2006 DO PE E DO CONSELHO de 

20 de Dezembro de 2006) 
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Alegação de saúde - qualquer alegação3 que declare, sugira ou implique a 

existência de uma relação entre uma categoria de alimentos, um alimento ou um dos 

seus constituintes e a saúde (REG (CE) Nº 1924/2006 DO PE E DO CONSELHO de 20 de Dezembro 

de 2006)  

 

Alegação nutricional - qualquer alegação que declare, sugira ou implique que 

um alimento possui propriedades nutricionais benéficas particulares devido:  

a) À energia (valor calórico) que:  

i) fornece,  ii) fornece com um valor reduzido ou aumentado, ou iii) não fornece, e/ou  

b) Aos nutrientes ou outras substâncias que:  

i) contém, ii) contém em proporção reduzida ou aumentada, ou iii) não contém (REG 

(CE) Nº 1924/2006 DO PE E DO CONSELHO de 20 de Dezembro de 2006) 

 

Alimentação por via oral - a introdução de produtos destinados à nutrição 

animal no tracto gastrointestinal através da boca, com o objectivo de cobrir as 

necessidades nutricionais do animal e/ou manter a produtividade dos animais sãos 

(REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

Alimento complementar para animais - o alimento composto para animais 

com um elevado teor de determinadas substâncias mas que, devido à sua composição, 

 
3 A lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a redução de um risco 

de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças consta do REG (UE) Nº 432/2012 DA COMISSÃO 

de 16 de Maio de 2012 
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é suficiente enquanto ração diária apenas se utilizado em combinação com outro 

alimento para animais (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

Alimentos complementares para animais - designa os produtos definidos 

na alínea e) do artigo 2º da Directiva 79/373/CEE (REG (CE) Nº 1831/2003 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

 

Alimento completo para animais - o alimento composto para animais que, 

devido à sua composição, é suficiente enquanto ração diária (REG (CE) Nº 767/2009 DO 

PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

Alimento composto para animais - a mistura de, pelo menos, duas matérias-

primas para alimentação animal, com ou sem aditivos, para administração por via oral 

na forma de alimento completo ou complementar (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

Alimento mineral para animais - o alimento complementar para animais 

com pelo menos 40 % de cinza bruta (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de 

Julho de 2009)  

 

Alimento para animais - qualquer substância ou produto, incluindo os aditivos, 

transformado, parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser 

utilizado para a alimentação oral de animais (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO 

de 13 de Julho de 2009)  
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Alimento para animais - um alimento para animais, na acepção do nº4 do 

artigo 3º do REG (CE) nº178/2002 (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de 

Outubro de 2009)   

 

Alimento para animais - um alimento para animais na aceção do artigo 3º, 

ponto 4, do REG (CE) nº178/2002 (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Alimento para animais com objectivos nutricionais específicos -  os 

alimentos para animais que podem satisfazer um objectivo nutricional específico em 

virtude da sua composição ou método de fabrico específicos, que os distinguem 

claramente de alimentos comuns para animais. Os alimentos para animais com 

objectivos nutricionais específicos não incluem os alimentos medicamentosos para 

animais na acepção da Directiva 90/167/CEE (REG (CE) Nº767/2009 DO PE E DO CONSELHO 

de 13 de Julho de 2009)  

 

Alimento para consumo humano – ver em Género alimentício  

 

Alimento substituto do leite - o alimento composto para animais administrado 

sob forma seca ou após diluição numa dada quantidade de líquido, para alimentar 

animais jovens como complemento, ou em substituição, de leite materno pós-

colostral, ou para alimentar animais jovens como vitelos, borregos ou cabritos 

destinados a abate (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  
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Alimento tradicional de um país terceiro - um novo alimento, tal como 

definido na alínea a) do presente número, à exceção dos novos alimentos referidos na 

alínea a), subalíneas i), iii), vii), viii), ix) e x) do presente número, derivado da produção 

primária, tal como definida no artigo 3.o, n.o 17, do REG (CE) n.o 178/2002, e com um 

historial de utilização segura do alimento num país terceiro (REG (UE) 2015/2283 DO PE E 

DO CONSELHO de 25 de Novembro de 2015) 

Alimentos complementares para animais - designa os produtos definidos 

na alínea e) do artigo 2º da Directiva 79/373/CEE (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

Alimentos completos para animais - designa os produtos definidos na alínea 

c) do artigo 2º da Directiva 1999/29/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa às 

substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais (REG (CE) Nº1831/2003 DO 

PE E DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

 

Alimentos compostos para animais - designa os produtos definidos na 

alínea b) do artigo 2º da Directiva 79/373/CEE (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO CONSELHO 

de 22 de Setembro de 2003) 

 

Alimentos crus para animais de companhia - alimentos para animais de 

companhia que contêm determinadas matérias de categoria 3 e que não foram 

submetidos a qualquer processo destinado a assegurar a sua conservação além da 

refrigeração ou da congelação (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  
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 Alimentos destinados a fins medicinais específicos - alimentos 

dietéticos destinados a fins medicinais específicos, conforme definidos na Directiva 

1999/21/CE da Comissão (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Alimentos destinados a lactentes - alimentos especificamente destinados a 

lactentes, conforme definidos na Directiva 91/321/CEE da Comissão (REG (CE) Nº 

2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos - uma 

categoria de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a 

processamento ou formulação especiais, destinados a satisfazer as necessidades 

nutricionais de pacientes e para consumo sob supervisão médica. Destinam-se à 

alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou 

alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios 

correntes ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabolitos, ou cujo estado 

de saúde determina necessidades nutricionais particulares que não podem ser 

satisfeitas por uma modificação do regime alimentar normal, por outros géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial ou por uma combinação de ambos 

(DIRECTIVA 1999/21/CE DA COMISSÃO de 25 de Março de 1999)   

 

Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos - são 

classificados segundo as três categorias seguintes:  

a) Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética padrão, os 

quais, consumidos em conformidade com as instruções do fabricante, podem 

constituir a única fonte alimentar para as pessoas a quem se destinam;  
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b) Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética adaptada 

a uma doença, anomalia ou situação sanitária específica, os quais, consumidos em 

conformidade com as instruções do fabricante, podem constituir a única fonte 

alimentar para as pessoas a quem se destinam;  

c) Produtos alimentares nutricionalmente incompletos, com fórmula-padrão ou 

fórmula dietética adaptada a uma doença, anomalia ou situação sanitária específica, 

não adequados a uma utilização como fonte alimentar única (DIRECTIVA 1999/21/CE DA 

COMISSÃO de 25 de Março de 1999) 

 

Alimentos enlatados para animais de companhia - alimentos 

submetidos a tratamento térmico destinados a animais de companhia, contidos num 

recipiente hermeticamente fechado (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 

2011)  

  

Alimentos para animais - os alimentos para animais na aceção do artigo 3º, 

ponto 4, do REG (CE) nº 178/2002 -(REG (UE) Nº2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a 

partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Alimentos para animais de companhia - alimentos para animais, com 

exceção das matérias referidas no artigo 24º, nº2, para utilização como alimentos para 

animais de companhia, e ossos de couro que consistem em subprodutos animais ou 

produtos derivados  

a) Que contêm matérias de categoria 3, com exceção das matérias referidas no artigo 

10º , alíneas n), o) e p), do REG (CE) Nº1069/2009; e  
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b) Que podem conter matérias de categoria 1 importadas constituídas por 

subprodutos animais derivados de animais que foram submetidos a tratamento ilegal, 

na aceção do artigo 1º , nº 2, alínea d), da Diretiva 96/22/CE ou do artigo 2º , alínea b), 

da Diretiva 96/23/CE (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Alimentos prontos para consumo - alimentos destinados pelo produtor ou 

fabricante ao consumo humano directo, sem necessidade de cozedura ou outra 

transformação, eficazes para eliminar ou reduzir para um nível aceitável os 

microrganismos perigosos (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Alimentos transformados para animais de companhia - alimentos 

para animais de companhia, com excepção dos alimentos crus, que foram 

transformados em conformidade com o anexo XIII, capítulo II, ponto 3 (REG (UE) 

Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Alojamento - um recinto que inclui uma parte onde os animais ficam protegidos das 

condições climatéricas adversas (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 

2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Alteração substancial das circunstâncias - um aumento dos volumes de 

vendas por categoria de produto de pelo menos 10 %, em pelo menos cinco Estados-

Membros, apurado com base em dados de vendas transmitidos nos termos do artigo 

5º , Nº8, ou um aumento da prevalência de uso no grupo de consumidores com menos 

de 25 anos de idade, de pelo menos cinco pontos percentuais em pelo menos cinco 

Estados-Membros para a respetiva categoria de produtos, apurado com base no 
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relatório especial Eurobarómetro 385 de Maio de 2012 ou em estudos de prevalência 

equivalentes; em todo o caso, considera-se que uma alteração substancial das 

circunstâncias não ocorreu se o volume de vendas da categoria de produtos a nível 

retalhista não exceder 2,5 % do total das vendas de produtos do tabaco a nível da 

União (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Alusão - a referência direta ou indireta a uma ou mais denominações legais previstas 

nas categorias de bebidas espirituosas constantes do anexo I, ou a uma ou mais 

indicações geográficas de bebidas espirituosas, com exceção da referência num termo 

composto ou em listas de ingredientes a que se refere o artigo 13º, n.os 2, 3 e 4 na 

designação, apresentação e rotulagem de:  

a) Um género alimentício que não seja uma bebida espirituosa; ou  

b) Uma bebida espirituosa que cumpra os requisitos das categorias 33 a 40 do anexo I 

(REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a 

partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a 

partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Ambiente - as águas (incluindo águas subterrâneas e superficiais, águas de transição 

e águas costeiras e marinhas), sedimentos, solos, ar, terrenos, espécies selvagens da 

fauna e da flora, bem como quaisquer relações de interdependência entre estes e 

quaisquer relações com outros organismos vivos (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Amostra - conjunto constituído por uma ou várias unidades ou por uma porção de 

matéria selecionadas por diversos meios numa população ou numa grande quantidade 

de matéria, destinado a proporcionar informação sobre uma dada característica da 
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população ou matéria estudada e a constituir a base de uma decisão relativa à 

população ou matéria em questão ou ao processo que lhe deu origem (REG (CE) Nº 

2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Amostra representativa - uma amostra em que estão preservadas as 

características do lote no qual é colhida. É o que se verifica, em especial, nas amostras 

aleatórias simples em que cada um dos elementos ou amostras elementares do lote 

tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra (REG (CE) Nº 2073/2005 DA 

COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Amostras comerciais - subprodutos animais ou produtos derivados destinados a 

estudos ou análises especiais autorizados pela autoridade competente em 

conformidade com o artigo 17º , Nº1, do REG (CE) Nº1069/2009, com vista à realização 

de um processo de produção, incluindo o processamento de subprodutos animais ou 

de produtos derivados, o desenvolvimento de alimentos para animais, de alimentos 

para animais de companhia, ou produtos derivados, ou para ensaios de máquinas ou 

equipamentos (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Amostras para investigação e diagnóstico -  subprodutos animais e 

produtos derivados destinados aos seguintes fins: exame no âmbito de actividades de 

diagnóstico ou análise para a promoção do progresso da ciência e da tecnologia no 

âmbito de actividades educativas ou de investigação (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 

25 de Fevereiro de 2011)  
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Amostragem - a colheita de amostras, garantindo uma representação estatística 

correcta, de animais ou do seu ambiente ou de produtos de origem animal, para 

efeitos de formulação de um diagnóstico da doença, de determinação do parentesco, 

de vigilância da saúde ou de controlo da ausência de agentes microbianos ou de 

determinadas matérias em produtos de origem animal (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Análise - um exame oficial, que não um exame visual, para determinar se estão 

presentes pragas ou para as identificar (REG (UE) Nº 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de 

Outubro de 2016) 

Animal aquático -  

i) Qualquer peixe pertencente à superclasse Agnatha e às classes Chondrichthyes e 
Osteichthyes;  
ii) Qualquer molusco pertencente ao filo Mollusca;  
iii) Qualquer crustáceo pertencente ao subfilo Crustacea (DIRECTIVA 2006/88/CE DO 
CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)   
 

Animal aquático ornamental - qualquer animal aquático mantido, criado ou 

colocado no mercado exclusivamente para fins ornamentais (DIRECTIVA 2006/88/CE DO 

CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  

Animal aquático selvagem - qualquer animal aquático que não seja um animal 

de aquicultura (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

 

Animal de aquicultura - qualquer animal aquático em todas as fases do seu 

ciclo de vida (incluindo ovos, esperma e gâmetas), criado numa exploração ou numa 
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zona de exploração de moluscos, ou retirado do meio selvagem a fim de ser 

introduzido numa exploração ou numa zona de exploração de moluscos (DIRECTIVA 

2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  
 

Animal de companhia - um animal detido das espécies listadas no anexo I, que é 

detido para fins privados não comerciais (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016) 

 

Animal de companhia - ver em Animal de estimação 

 

Animal de espécie pecuária - qualquer espécimen vivo bovino, suíno, ovino, 

caprino, equídeo, ave, leporídeo (coelhos e lebres) ou outra espécie que seja explorada 

com destino à sua reprodução ou produção de carne, leite, ovos, lã, seda, pelo, pele ou 

repovoamento cinegético, bem como a produção pecuária de animais destinados a 

animais de companhia, de trabalho ou a atividades culturais ou desportivas (Decreto-Lei 

n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Animal de estimação ou  animal de companhia - qualquer animal não 

utilizado na alimentação humana pertencente a espécies alimentadas, criadas ou 

mantidas, mas normalmente não utilizadas para consumo humano na Comunidade 

(REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

Animal não utilizado na alimentação humana - qualquer animal 

alimentado, criado ou mantido, mas que não é utilizado para fins de consumo 
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humano, tais como os animais produtores de peles com pêlo, os animais de companhia 

e os animais mantidos em laboratórios, jardins zoológicos ou circos (REG (CE) Nº 

767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

 

Animal produtor de peles com pêlo -  qualquer animal não utilizado para 

fins de consumo humano, alimentado, criado ou mantido para produção de peles com 

pêlo e não utilizado na alimentação humana (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO 

de 13 de Julho de 2009)  

 

Animal suspeito de infecção por EET - os animais vivos, abatidos ou mortos 

que manifestem ou tenham manifestado perturbações neurológicas ou 

comportamentais ou uma deterioração progressiva do seu estado geral associada a 

uma doença do sistema nervoso central e em relação aos quais as informações 

recolhidas com base num exame clínico, na resposta ao tratamento, no exame post 

mortem ou nos resultados de análises laboratoriais ante ou post mortem não 

permitam fazer outro diagnóstico. São igualmente suspeitos de infecção por 

encefalopatia espongiforme bovina (EEB) os bovinos que apresentem resultados 

positivos num teste rápido específico da EEB (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Animal utilizado na alimentação humana - qualquer animal alimentado, 

criado ou mantido para produção de alimentos destinados ao consumo humano, 

incluindo animais que não são utilizados para consumo humano mas que pertencem a 

espécies que são normalmente utilizadas para consumo humano na Comunidade (REG 

(CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  
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Animais - os animais na aceção do artigo 4º, ponto 1, do REG (UE) 2016/429 (REG 

(UE) nº2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Animais - os animais vertebrados e invertebrados (REG (UE) nº2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Animais - quaisquer animais invertebrados ou vertebrados (REG (CE) nº 1069/2009 DO 

PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Animais - os animais vertebrados vivos (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de 

Dezembro de 2004) 

 

Animais aquáticos - os animais na acepção da alínea e) do nº1 do artigo 3º da 

Directiva 2006/88/CE (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Animais de aquicultura - quaisquer animais aquáticos sujeitos à aquicultura 

(REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Animais de companhia - qualquer animal que pertença a espécies normalmente 

nutridas e mantidas, mas não consumidas, por seres humanos para fins diferentes da 

pecuária (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009); 

 

Animais de criação -   
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a) Qualquer animal mantido, engordado ou criado por seres humanos e utilizado para 

a produção de alimentos, lã, peles com pêlo, penas, couros e peles ou quaisquer 

outros produtos que provenham de animais ou para quaisquer outros fins de criação;  

b) Equídeos (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Animais destinados à produção de peles com pêlo - os animais 

mantidos ou criados para a produção de peles com pêlo e não utilizados para consumo 

humano (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Animais detidos - os animais detidos por pessoas incluindo, no caso de animais 

aquáticos, os animais de aquicultura (REG (UE) nº2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016) 

 

Animais selvagens - animais não criados pelo ser humano (REG (CE) nº 1069/2009 DO 

PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009  

 

Animais selvagens - os animais que não são animais detidos (REG (UE) nº 2016/429 

DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Animais terrestres - as aves, os mamíferos terrestres, as abelhas e os espécimes 

do género Bombus spp. (REG (UE) nº2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Animais aquáticos - os animais das seguintes espécies, em todas as fases do seu 

ciclo de vida, incluindo ovos, esperma e gâmetas:  
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a) Peixes pertencentes à superclasse Agnatha e às classes Chondrichthyes, 

Sarcopterygii e Actinopterygii;  

b) Moluscos aquáticos pertencentes ao filo Mollusca;  

c) Crustáceos aquáticos pertencentes ao subfilo Crustacea (REG (UE) nº2016/429 DO PE E 

DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Anis - bebida espirituosa anisada cujo aroma característico provém exclusivamente 

do anis verde (Pimpinella anisum L.) e/ou do anis estrelado (Illicium verum Hook. f.) 

e/ou do funcho (Foeniculum vulgare Mill.); 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do anis é de 35 %; 

c) Na elaboração do anis só podem ser utilizados substâncias e preparados 

aromatizantes naturais, tal como definidos no artigo 1º, nº 2, alínea b), subalínea i), e 

alínea c), da Directiva 88/388/CEE. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO CONSELHO de 15 de 

Janeiro de 2008) 

 
Anis destilado - a) o anis que contém álcool destilado com as sementes referidas 

na categoria 28, alínea a), e, no caso de indicações geográficas, com mástique e outras 

sementes, plantas e frutos aromáticos, numa proporção mínima de 20 % do título 

alcoométrico volúmico do anis destilado;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do anis destilado é de 35 %;  

c) O anis destilado só pode ser aromatizado com preparações aromatizantes e 

substâncias aromatizantes naturais (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que 

dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  
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Anis ou janeževec - a) bebida espirituosa anisada cujo aroma característico 

provém exclusivamente do anis verde (Pimpinella anisum L.) ou do anis estrelado 

(Illicium verum Hook. F.) ou do funcho (Foeniculum vulgare Mill.), ou de uma 

combinação destes;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do anis ou janeževec é de 35 %;  

c) O anis ou janeževec só pode ser aromatizado com preparações aromatizantes e 

substâncias aromatizantes naturais (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que 

dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Antibióticos - designa antimicrobianos produzidos por microrganismos ou deles 

derivados que destroem ou inibem o crescimento de outros microrganismos (REG (CE) 

Nº1831/2003 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003)   

 

Antimicrobianos - designa substâncias produzidas quer por via sintética quer por 

via natural, utilizadas para destruir ou inibir o crescimento de microrganismos, 

nomeadamente bactérias, vírus ou fungos, ou de parasitas, nomeadamente 

protozoários (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

 

Aparas - os pedaços de carne de pequenas dimensões, dos códigos da Nomenclatura 

Combinada enumerados no anexo XI do REG (UE) nº1169/2011, considerados próprios 

para consumo humano, resultantes exclusivamente de uma operação de apara e 

obtidos aquando da desossagem das carcaças e/ou do corte das carnes (REG DE 

EXECUÇÃO (UE) Nº 1337/2013 DA COMISSÃO de 13 de Dezembro de 2013) 
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Apresentação - toda a informação transmitida aos consumidores através da 

embalagem do produto em causa, inclusive através da forma e do tipo das garrafas 

(REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Apresentação - a forma, a aparência ou embalagem e os materiais de embalagem 

utilizados no alimento para animais e, bem assim, a maneira como está disposto e o 

local onde está exposto (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 

2009)  

 

Apresentação - qualquer informação transmitida aos consumidores através da 

embalagem do produto em causa, inclusive através da forma e do tipo das garrafas 

(REG (CE) Nº 491/2009 DO CONSELHO de 25 de Maio de 2009)  

 

Apresentação - os termos utilizados no rótulo e na embalagem, bem como na 

publicidade e na promoção de vendas de um produto e em imagens ou similares, e no 

recipiente, incluindo a garrafa ou dispositivo de fecho (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias 

que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Apresentação das mercadorias à alfândega - a comunicação às 

autoridades aduaneiras da chegada de mercadorias à estância aduaneira ou a qualquer 

outro local designado ou aprovado pelas autoridades aduaneiras, bem como da 

disponibilidade dessas mercadorias para controlo aduaneiro (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 
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Aquavit (aquavita) – ver em Akvavit  

 

Aquicultura - a aquicultura na aceção do artigo 4º , nº1, ponto 25, do REG (UE) 

nº1380/2013 do PE e do Conselho (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Aquicultura - a detenção de animais aquáticos caso os animais sejam propriedade 

de uma ou mais pessoas singulares ou coletivas durante a fase de criação ou de cultura 

até e durante a sua colheita, excluindo a colheita ou captura para efeitos de consumo 

humano de animais aquáticos selvagens que são subsequentemente detidos 

temporariamente enquanto aguardam o abate sem serem alimentados (REG (UE) 

2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 
Aquicultura - a criação ou a cultura de organismos aquáticos que aplica técnicas 

concebidas para aumentar, para além das capacidades naturais do meio, a produção 

dos organismos em causa; durante toda a fase de criação ou de cultura, inclusive até à 

sua colheita, estes organismos continuam a ser propriedade de uma pessoa singular ou 

colectiva (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  
 

Aquífero - uma ou mais camadas subterrâneas de rocha ou outros estratos 

geológicos suficientemente porosos e permeáveis para permitirem um fluxo 

significativo de águas subterrâneas ou a captação de quantidades significativas de 

águas subterrâneas (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  
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Área de venda - toda a área destinada a venda de produtos, onde os compradores 

tenham acesso aos produtos que se encontrem expostos ou onde estes são 

preparados para entrega imediata, nela se incluindo a zona ocupada pelas caixas de 

saída e as zonas de circulação dos consumidores internas ao estabelecimento, 

nomeadamente as escadas de ligação entre os vários pisos (RJACSR - Decreto-Lei n.º 

10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Área de venda acumulada - o somatório da área de venda em funcionamento 

(RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Área do programa - uma área geográfica abrangida por um programa específico 

ou, no caso de um programa que abranja mais de uma categoria de região, a área 

geográfica correspondente a cada categoria específica de região (REG (UE) Nº 1303/2013 

DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

  

Área remota  - uma área em que a população animal é tão reduzida e onde os 

estabelecimentos e as instalações de eliminação se encontram tão afastadas que as 

medidas necessárias para a recolha e o transporte de subprodutos animais seriam 

inaceitavelmente onerosas em comparação com a eliminação local (REG (CE) nº 1069/2009 

DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Áreas sensíveis - os espaços situados em: 

i) Áreas protegidas classificadas ao abrigo do regime jurídico da conservação da 

natureza e da biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 

especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado 
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pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, no âmbito das Diretivas n.º 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens, e 

n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii) Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 

de Junho) 

 

Armazém - a infraestrutura, de caráter fixo e permanente, onde são guardados 

produtos alimentares, incluindo géneros alimentícios de origem animal, que exijam 

condições de temperatura controlada, e alimentos para animais (RJACSR - Decreto-Lei n.º 

10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Armazenagem subterrânea - uma instalação permanente de armazenagem de 

resíduos numa cavidade geológica profunda, como por exemplo uma mina de sal ou de 

potássio (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

 

Aroma de fumo - um produto obtido por fraccionamento e purificação de um 

fumo condensado que produza condensados primários de fumo, fracções primárias de 

alcatrão e/ou aromas de fumo derivados, tal como definidos nos pontos 1, 2 e 4 do 

artigo 3.º do REG (CE) nº 2065/2003. (REG (CE) Nº 1334/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de 

Dezembro de 2008) 

 

Aroma distintivo - um odor ou sabor claramente percetível que não seja de 

tabaco, resultante de um aditivo ou de uma combinação de aditivos incluindo, mas 

não se limitando a fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, rebuçados, mentol ou 
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baunilha, e que é constatável antes ou durante o consumo do produto do tabaco 

(DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Aromas - produtos:  

i) Não destinados a serem consumidos como tais e que são adicionados aos 

géneros alimentícios para lhes conferir cheiro e/ou sabor ou modificar estes 

últimos; 

ii) Feitos ou constituídos pelas seguintes categorias: substâncias aromatizantes, 

preparações aromatizantes, aromas obtidos por tratamento térmico, aromas 

de fumo, precursores de aromas ou outros aromas ou suas misturas. (REG (CE) Nº 

1334/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Aromas - os aromas na aceção do artigo 3º, nº 2, alínea a), do REG (CE) nº 

1334/2008 (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. 

Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Aromatizante - um aditivo que transmite um odor e/ou um sabor (DIRETIVA 

2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Aromatizar - a adição de aromas ou de géneros alimentícios sápidos na produção 

de bebidas espirituosas através de um ou mais dos seguintes processos: adição, 

infusão, maceração, fermentação alcoólica ou destilação do álcool na presença de 

aromas ou géneros alimentícios sápidos (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
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CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem 

respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Arranque - a eliminação completa de todas as cepas que se encontram numa 

superfície plantada com vinha (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Arrendamento - um acordo de arrendamento ou outra transação temporária 

similar (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Arroz branqueado - o arroz paddy a que foram retiradas a casca, a totalidade das 

camadas exteriores e interiores do pericarpo e a totalidade do germe, no caso do arroz 

de grãos longos e de grãos médios, ou pelo menos uma parte, no caso do arroz de 

grãos redondos, mas em que podem subsistir estrias brancas longitudinais em 10 % 

dos grãos, no máximo (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

  

Arroz com casca ("arroz paddy") - o arroz provido da sua casca, após a 

debulha (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

Arroz de grãos longos:  

i) arroz de grãos longos da categoria A": o arroz cujos grãos têm um comprimento 

superior a 6,0 mm e cuja relação comprimento/largura é superior a 2 e inferior a 3,  
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ii) arroz de grãos longos da categoria B": o arroz cujos grãos têm um comprimento 

superior a 6,0 mm e cuja relação comprimento/largura é igual ou superior a 3 (REG (UE) 

Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Arroz de grãos médios - o arroz cujos grãos têm um comprimento superior a 5,2 

mm e inferior ou igual a 6,0 mm e cuja relação comprimento/largura é inferior ou igual 

a 3 (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

Arroz de grãos redondos - o arroz cujos grãos têm um comprimento inferior ou 

igual a 5,2 mm e cuja relação comprimento/largura é inferior a 2 (REG (UE) Nº 1308/2013 

DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

Arroz descascado - o arroz paddy a que apenas foi retirada a casca. Esta 

designação abrange, nomeadamente, o arroz comercialmente denominado "arroz 

castanho", "arroz cargo", "arroz loonzain" e "riso sbramato" (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE 

E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

Arroz semibranqueado - o arroz paddy a que foram retiradas a casca, uma 

parte do germe e a totalidade ou parte das camadas exteriores do pericarpo, mas não 

as camadas interiores (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Artigos de exposição - subprodutos animais ou produtos derivados destinados a 

exposições ou actividades artísticas (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 

2011)  
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Associação transnacional de organizações de produtores - qualquer 

associação de organizações de produtores em que pelo menos uma das associações ou 

organizações associadas esteja localizada num Estado-Membro que não aquele em 

que a associação tem a sua sede social (REG DELEGADO (UE) nº 2018/1145 DA COMISSÃO de 7 

de Junho de 2018) 

 

Aterro - uma instalação de eliminação para a deposição de resíduos acima ou abaixo 

da superfície natural (isto é, deposição subterrânea), incluindo:  

— as instalações de eliminação internas (isto é, os aterros onde o produtor de resíduos 

efectua a sua própria eliminação de resíduos no local da produção) e  

— uma instalação permanente (isto é, por um período superior a um ano) usada para 

armazenagem temporária,  

mas excluindo:  

— instalações onde são descarregados resíduos com o objectivo de os preparar para 

serem transportados para outro local de valorização, tratamento ou eliminação,  

— a armazenagem de resíduos previamente à sua valorização ou de tratamento por 

um período geralmente inferior a três anos,  

— a armazenagem de resíduos previamente à sua eliminação por um período inferior a 

um ano (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

  

Aterro autorizado - um aterro para o qual tenha sido concedida uma licença nos 

termos da Directiva 1999/31/CE (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de 

Outubro de 2009) 
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Atestado oficial - qualquer rótulo, marca ou outra forma de atestação emitida 

pelos operadores sob a supervisão das autoridades competentes, exercida mediante 

controlos oficiais específicos, ou emitida pelas próprias autoridades competentes, que 

forneça uma garantia relativa ao cumprimento de um ou mais requisitos estabelecidos 

no presente REG ou nas regras a que se refere o artigo 1º, nº 2 (REG (UE) 2017/625 do PE e 

do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 
Atividade agrícola - uma atividade agrícola na aceção do artigo 4º do REG (UE) nº 

1307/2013 (REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Atividade agrícola -   

i) a produção, a criação ou o cultivo de produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 

ordenha, a criação de animais, e a detenção de animais para fins de produção,  

ii) a manutenção de uma superfície agrícola num estado que a torne adequada para 

pastoreio ou cultivo sem ação preparatória especial para além dos métodos e 

máquinas agrícolas habituais, com base em critérios a definir pelos Estados-Membros a 

partir de um quadro estabelecido pela Comissão, ou  

iii) a realização de uma atividade mínima, definida pelos Estados- -Membros, em 

superfícies agrícolas naturalmente mantidas num estado adequado para pastoreio ou 

cultivo (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

Atividade agrícola - a produção, a criação ou o cultivo de produtos agrícolas, 

incluindo a colheita, a ordenha, a criação de animais e a detenção de animais para fins 

de produção (Portaria n.º 230/2014, de 11 de Novembro) 

 



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 82/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

Atividade agrícola - a produção, a criação ou o cultivo de produtos agrícolas, 

incluindo a colheita, a ordenha, a criação de animais e a detenção de animais para fins 

de produção (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Atividade de comércio a retalho -  a atividade de revenda ao consumidor 

final, incluindo profissionais e institucionais, de bens novos ou usados, tal como são 

adquiridos, ou após a realização de algumas operações associadas ao comércio a 

retalho, como a escolha, a classificação e o acondicionamento, desenvolvida dentro ou 

fora de estabelecimentos de comércio, em feiras, mercados municipais, de modo 

ambulante, à distância, ao domicílio e através de máquinas automáticas (RJACSR - 

Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Atividade de comércio a retalho não sedentária - a atividade de 

comércio a retalho exercida em feiras ou de modo ambulante (Lei n.º 27/2013 de 12 de 

Abril) 

 

Atividade de comércio a retalho não sedentária - a atividade de 

comércio a retalho em que a presença do comerciante nos locais de venda, em feiras 

ou de modo ambulante, não reveste um caráter fixo e permanente, realizada 

nomeadamente em unidades móveis ou amovíveis (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 

de Janeiro)  

 

Atividade de comércio por grosso - a atividade de venda ou revenda em 

quantidade a outros comerciantes, retalhistas ou grossistas, a industriais, a utilizadores 

institucionais e profissionais ou a intermediários de bens novos ou usados, sem 

transformação, tal como foram adquiridos, ou após a realização de algumas operações 
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associadas ao comércio por grosso, como sejam a escolha, a classificação em lotes, o 

acondicionamento e o engarrafamento, desenvolvida dentro ou fora de 

estabelecimentos de comércio ou em feiras (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de 

Janeiro)  

 

Atividade de comércio por grosso não sedentário - a atividade de 

comércio por grosso em que a presença do comerciante nos locais de venda não 

reveste um carácter fixo e permanente, exercida nomeadamente em feiras, em 

unidades móveis ou amovíveis (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Atividade de restauração ou de bebidas não sedentária - a atividade 

de prestar serviços de alimentação e de bebidas, mediante remuneração, em que a 

presença do prestador nos locais da prestação não reveste um carácter fixo e 

permanente, nomeadamente em unidades móveis ou amovíveis, bem como em 

instalações fixas onde se realizem menos de 20 eventos anuais, com uma duração 

anual acumulada máxima de 30 dias (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Atividades pecuárias - todas as atividades de reprodução, produção, detenção, 

comercialização, exposição e outras relativas a animais das espécies pecuárias (Decreto-

Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Atividades pecuárias temporárias - as atividades pecuárias desenvolvidas 

por período inferior a 120 dias por ano (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 
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Ato ilícito ( em relação a um segredo comercial) -  a obtenção de um segredo comercial, 

sem o consentimento do respetivo titular, sempre que esse ato resulte: 

a) Do acesso, da apropriação ou da cópia não autorizada de documentos, objetos, 

materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos, que estejam legalmente sob o controlo 

do titular do segredo comercial e que contenham este segredo ou a partir dos quais o 

mesmo seja dedutível; 

b) De outra conduta que, nas circunstâncias específicas em que ocorre, seja 

considerada contrária às práticas comerciais honestas. 

2 — Constitui ainda ato ilícito a utilização ou divulgação de um segredo comercial, sem 

o consentimento do respetivo titular, por pessoa que preencha uma das seguintes 

condições: 

a) Tenha obtido o segredo comercial ilegalmente; 

b) Viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar o 

segredo comercial; 

c) Viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo 

comercial ou divulgação de um segredo comercial sempre que uma pessoa, no 

momento da obtenção, utilização ou divulgação, tivesse ou devesse ter tido 

conhecimento, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo 

comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que o estava a 

utilizar ou divulgar ilegalmente nos termos do número anterior. 

4 — É também considerada utilização ilícita de um segredo comercial a produção, 

oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, 

exportação ou armazenamento de mercadorias em infracção para aqueles fins, sempre 

que a pessoa que realize estas atividades tivesse ou devesse ter tido conhecimento, 
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nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha 

sido utilizado nas condições previstas no n.º 2. (CPI Art 314º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 

de Dezembro) 

 

Ato permissivo - a decisão, expressa ou tácita, no termo de um controlo prévio, 

de que diretamente depende a legalidade do acesso ou exercício de atividade de 

comércio, serviços ou restauração (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Atos praticados à escala comercial -  todos aqueles que violem direitos de 

propriedade industrial e que tenham por finalidade uma vantagem económica ou 

comercial, direta ou indireta. Excluem--se os atos praticados por consumidores finais 

agindo de boa -fé. (CPI Art 377º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro 

 
 

Atribuições e competências das autoridades de saúde - asseguram a 

intervenção oportuna e discricionária do Estado em situações de grave risco para a 

saúde pública, competindo -lhes, ainda, a vigilância das decisões dos órgãos e serviços 

operativos do Estado em matéria de saúde pública…… as autoridades de saúde podem 

utilizar todos os meios necessários, proporcionais e limitados aos riscos identificados 

que considerem prejudiciais à saúde dos cidadãos ou dos aglomerados populacionais 

envolvidos. Às autoridades de saúde compete, em especial ….Vigiar o nível sanitário …. 

dos serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública e determinar as medidas 

corretivas necessárias à defesa da saúde pública; Ordenar a interrupção ou suspensão 

de atividades ou serviços, bem como o encerramento dos estabelecimentos e locais 

referidos na alínea anterior onde tais atividades se desenvolvam em condições de 
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grave risco para a saúde pública; …. Exercer a vigilância sanitária no território nacional 

de ocorrências que derivem do tráfego e comércio internacionais; ……. (Decreto-Lei n.º 

135/2013 de 4 de Outubro) 

 

Auditoria - um exame sistematizado e independente para determinar se as 

atividades e os respetivos resultados estão em conformidade com as disposições 

previstas e se estas disposições são aplicadas eficazmente e são adequadas para 

alcançar os objectivos (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de 

Dezembro  de 2019) 

 
Aumento da mortalidade - subida da mortalidade inexplicável e 

significativamente acima do nível considerado normal para a exploração ou para a 

zona de exploração de moluscos em causa nas condições habituais; o que se considera 

ser um aumento da mortalidade deve ser decidido em cooperação entre o criador e a 

autoridade competente (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  

Autoprodutores - os criadores de gado que misturam os alimentos compostos 

para animais exclusivamente para utilização na sua própria exploração (REG (CE) Nº 

999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Autoridade competente - a autoridade central de um Estado-membro 

competente para efectuar os controlos veterinários ou qualquer autoridade em quem 

aquela primeira tenha delegado essa competência (DIRECTIVA DO CONSELHO (89/662/CEE) 

de 11 de Dezembro de 1989) 
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Autoridade competente - a autoridade central de um Estado-membro 

competente para efectuar os controlos veterinários ou zootécnicos ou qualquer 

autoridade em quem aquela primeira tenha delegado essa competência (DIRECTIVA DO 

CONSELHO (90/425/CEE) de 26 de Junho de 1990) 

  

Autoridade competente - a autoridade central de um Estado-Membro 

competente para assegurar o respeito dos requisitos do presente REG ou qualquer 

outra autoridade em que essa autoridade central tenha delegado essa competência; 

inclui, se for caso disso, a autoridade correspondente de um país terceiro (REG (CE) Nº 

852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Autoridade competente - a autoridade central de um Estado-Membro 

competente para efectuar controlos veterinários ou qualquer autoridade em quem 

tenha delegado essa competência (REG (CE) Nº 854/2004 DO PE E DO CONSELHO  de 29 de Abril 

de 2004) 

 

Autoridade competente - a autoridade central de um Estado-Membro 

competente para assegurar o respeito dos requisitos do presente REG ou qualquer 

autoridade em quem essa competência tenha sido delegada; inclui também, se for 

caso disso, a autoridade correspondente de um país terceiro (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE 

E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Autoridade competente - a autoridade veterinária central de um Estado-

Membro responsável pela organização dos controlos oficiais e de quaisquer outras 

atividades oficiais nos termos do presente REG ou qualquer outra autoridade na qual 
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tenha sido delegada essa responsabilidade (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 

de Março de 2016) 

  

Autoridade competente - qualquer autoridade de um Estado-Membro 

responsável pela execução das tarefas estabelecidas pelo presente REG (REG (CE) Nº 

1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

  

Autoridade competente - a autoridade central de um Estado-Membro 

competente para efectuar controlos do bem-estar dos animais ou qualquer autoridade 

em que aquela tenha delegado essa competência (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de 

Dezembro de 2004) 

 

Autoridade competente - a autoridade ou autoridades centrais de um Estado-

Membro, ou quando aplicável de um país terceiro, responsáveis pela organização dos 

controlos oficiais e de outras atividades oficiais, ou qualquer outra autoridade na qual 

tenha sido delegada essa responsabilidade, nos termos da legislação da União relativa 

aos controlos oficiais (REG (UE) nº 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Autoridade competente - autoridade central de um Estado-Membro 

encarregada de assegurar a observância do presente REG, ou qualquer autoridade em 

quem aquela tenha delegado essa competência, nomeadamente no que se refere ao 

controlo dos alimentos para animais; inclui, se disso for caso, a autoridade 

correspondente de um país terceiro (REG (CE) Nº 999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de 

Maio de 2001)  
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Autoridade competente - a autoridade que os Estados-membros designam 

como responsável pelo desempenho das funções previstas na presente directiva 

(DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

 

Autoridade competente - a autoridade de um Estado-Membro ou de um país 

terceiro designada para proceder a controlos oficiais (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 13 de Julho de 2009) e (REG (CE) Nº 183/2005 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Janeiro 

de 2005) 

 

Autoridade competente - a ou as autoridades designadas nos termos dos n. os 

2 ou 3 do artigo 3º (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

 

Autoridade competente de um país terceiro ou território - a 

autoridade num país terceiro ou território que corresponde à autoridade competente 

referida no ponto 55 (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Autoridade de controlo - uma autoridade de controlo da produção biológica, na 

aceção do artigo 3º, ponto 4, do REG (UE) 2017/625, ou uma autoridade reconhecida 

pela Comissão, ou por um país terceiro reconhecido pela Comissão, para efeitos de 

efetuar controlos em países terceiros para a importação de produtos biológicos e em 

conversão para a União (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Autoridade de controlo da produção biológica - uma organização 

administrativa pública para a produção biológica e a rotulagem de produtos biológicos 

de um Estado-Membro à qual as autoridades competentes tenham atribuído, total ou 
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parcialmente, as suas competências relacionadas com a aplicação do REG (CE) nº 

834/2007 do Conselho, incluindo, se adequado, a autoridade correspondente de um 

país terceiro ou que opere num país terceiro (REG (UE) 2017/625 DO PE E DO CONSELHO de 15 

de Março de 2017 – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Autoridade de fiscalização do mercado - a autoridade ou as autoridades 

competentes no Estado-Membro para a fiscalização do mercado no respectivo 

território (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Autoridade de saúde - a entidade à qual compete a decisão de intervenção do 

Estado na defesa da saúde pública, na prevenção da doença e na promoção e 

protecção da saúde, bem como no controlo dos fatores de risco e das situações 

suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos 

aglomerados populacionais (Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro) 

 

Autoridades aduaneiras - as administrações aduaneiras dos Estados-Membros 

responsáveis pela aplicação da legislação aduaneira, bem como qualquer outra 

autoridade que, por força da legislação nacional, tenha competência para aplicar 

determinada legislação aduaneira (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Outubro de 2013) 

  

Autoridades competentes - as autoridades competentes na aceção do artigo 

3º, ponto 3, do REG (UE) 2017/625 (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Autoridades competentes –  
a) As autoridades centrais de um Estado-Membro responsáveis pela organização dos 

controlos oficiais e de outras atividades oficiais, nos termos do presente REG e das 

regras referidas no artigo 1º, nº 2; 

b) Qualquer outra autoridade à qual tenha sido conferida essa responsabilidade; 

c) Se for caso disso, as autoridades correspondentes de um país terceiro  (REG (UE) 

2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Autorização de saída das mercadorias - a colocação à disposição de 

determinada pessoa, pelas autoridades aduaneiras, das mercadorias para os fins 

previstos no regime aduaneiro ao qual estão sujeitas (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Autorização de um produto fitofarmacêutico - o acto administrativo pelo 

qual a autoridade competente de um Estado-Membro autoriza a colocação no 

mercado de um produto fitofarmacêutico no seu território (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E 

DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)   

 

Auxiliar oficial - a pessoa habilitada a actuar nessa qualidade, nos termos do 

presente REG, nomeada pela autoridade competente e trabalhando sob a autoridade e 

a responsabilidade de um veterinário oficial (REG (CE) Nº 854/2004 DO PE E DO CONSELHO  de 

29 de Abril de 2004) 

 

Auxiliar oficial - um representante das autoridades competentes formado de 

acordo com os requisitos estabelecidos nos termos do artigo 18º e contratado para 
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realizar determinadas tarefas de controlo oficial ou determinadas tarefas relacionadas 

com outras atividades oficiais (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 

14 de Dezembro  de 2019) 

 

Auxiliar tecnológico - o auxiliar tecnológico na aceção do artigo 3º, nº 2, alínea 

b), do REG (CE) nº1333/2008 para os géneros alimentícios e do artigo 2º, nº2, alínea 

h), do REG (CE) nº1831/2003 para os alimentos para animais (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE 

E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Auxiliar tecnológico - qualquer substância que:  

i) Não seja consumida como género alimentício em si mesma; 

ii) Seja intencionalmente utilizada na transformação das matérias-primas, dos 

géneros alimentícios ou dos seus ingredientes, para atingir determinado objectivo 

tecnológico durante o tratamento ou a transformação; e 

possa resultar na presença não intencional mas tecnicamente inevitável de resíduos da 

substância ou dos seus derivados no produto final, desde que esses resíduos não 

apresentem qualquer risco sanitário nem produzam efeitos tecnológicos sobre o 

produto final. (REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Auxiliar tecnológico - o auxiliar tecnológico na aceção do artigo 3º, nº2, alínea 

b), do REG (CE) nº1333/2008 para os géneros alimentícios e do artigo 2º, nº2, alínea 

h), do REG (CE) nº1831/2003 para os alimentos para animais (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE 

E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Auxílio estatal - um auxílio abrangido pelo artigo 107º , nº 1, do TFUE; para efeitos 

do presente REG, inclui também o auxílio de minimis na aceção do REG (CE) nº 

1998/2006 da Comissão, do REG (CE) nº 1535/2007 da Comissão e do REG (CE) nº 

875/2007 da Comissão  (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 

2013)  

 

Avaliação da conformidade - o processo de verificação através do qual se 

demonstra o cumprimento dos requisitos específicos aplicáveis a um dado produto, 

processo, serviço, sistema, pessoa ou organismo (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho 

de 9 Julho de 2008) 

 
Avaliação da conformidade - o processo de verificação através do qual se 

demonstra se estão cumpridos os requisitos essenciais do presente decreto -lei 

relativos a um instrumento (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

Avaliação pelos pares - o processo de avaliação de um organismo nacional de 

acreditação, levado a cabo por outros organismos nacionais de acreditação de acordo 

com os requisitos estabelecidos no presente REG e, quando aplicável, as 

especificações técnicas sectoriais complementares (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do 

Conselho de 9 Julho de 2008) 

. 

Aves de capoeira - aves de criação, incluindo as aves que não são consideradas 

domésticas mas que são criadas como tal, com excepção das ratites. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Aves de capoeira - as aves criadas ou detidas em cativeiro:  
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a) Para a produção de:  

i) carne,  

ii) ovos de consumo,  

iii) outros produtos;  

b) Para a reconstituição de efetivos cinegéticos de aves;  

c) Para efeitos de reprodução de aves utilizadas para os tipos de produção referidos 

nas alíneas a) e b) 55 (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Aves de capoeira abatidas - as aves de capoeira (galos e galinhas da espécie 

Gallus domesticus, patos, gansos, perus e pintadas) mortas, inteiras, mesmo sem 

miudezas (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

Aves de capoeira vivas - galos e galinhas da espécie Gallus domesticus, patos, 

gansos, perus e pintadas, vivas, com peso unitário superior a 185 gramas (REG (UE) 

Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Aves em cativeiro - quaisquer aves, que não sejam as aves de capoeira, detidas 

em cativeiro por qualquer outro motivo que não sejam os referidos no ponto 9, 

incluindo as que sejam detidas para efeitos de espetáculos, corridas, exposições, 

concursos, reprodução ou venda 55 (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016)  

 

Avocat – ver em Licor à base de ovos 

 

Azeite - contém azeite refinado e azeite virgem: azeite constituído exclusivamente 

por azeites submetidos a um tratamento de refinação e por azeites obtidos 
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diretamente de azeitonas (REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 29/2012 DA COMISSÃO de 13 de Janeiro de 

2012)   

 

Azeite comercializado - a quantidade de azeites e de óleos de bagaço de 

azeitona de um determinado Estado-Membro que nele é consumida ou dele é 

exportada (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 

 

Azeite composto por azeite refinado e azeite virgem - é o azeite obtido 

por lotação de azeite refinado e de azeite virgem, com exclusão do azeite lampante, 

com acidez livre, expressa em ácido oleico, não superior a 1 g por 100 g, e cujas outras 

características estão conformes com as estabelecidas pela Comissão, nos termos do 

artigo 75º, nº2, previstas para esta categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Azeite constituído por azeite refinado e azeites virgens - na acepção 

do ponto 3 do anexo do REG nº 136/66/CEE, o azeite que apresente as características 

indicadas no ponto 5 do anexo I do presente REG (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 

de Julho de 1991) 

 

Azeite lampante - na acepção do ponto 1, alínea c) do anexo do REG nº 

136/66/CEE, o azeite que apresente as características indicadas no ponto 3 do anexo I 

do presente REG (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 

  

Azeite lampante - é o azeite virgem com acidez livre, expressa em termos de 

ácido oleico, superior a 2 g por 100 g e/ou cujas outras características estão conformes 
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com as estabelecidas pela Comissão, nos termos do artigo 75º, nº2, previstas para esta 

categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Azeite refinado - na acepção do ponto 2 do anexo do REG nº 136/66/CEE, o azeite 

que apresente as características indicadas no ponto 4 do anexo I do presente REG (REG 

(CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 

  
 

Azeite refinado - é o azeite obtido por refinação de azeite virgem, com acidez 

livre, expressa em ácido oleico, não superior a 0,3 g por 100 g, e cujas outras 

características estão conformes com as estabelecidas pela Comissão, nos termos do 

artigo 75º, nº2, previstas para esta categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Azeite virgem - azeite obtido diretamente de azeitonas, unicamente por processos 

mecânicos (REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 29/2012 DA COMISSÃO de 13 de Janeiro de 2012)   

 

Azeite virgem - é o azeite virgem com acidez livre, expressa em termos de ácido 

oleico, não superior a 2 g por 100 g, cujas outras características estão conformes com 

as estabelecidas pela Comissão, nos termos do artigo 75º, nº2, previstas para esta 

categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

Azeite virgem extra - azeite de categoria superior obtido diretamente de 

azeitonas, unicamente por processos mecânicos (REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 29/2012 DA 

COMISSÃO de 13 de Janeiro de 2012)   
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Azeite virgem extra - é o azeite virgem com acidez livre, expressa em termos de 

ácido oleico, não superior a 0,8 g por 100 g, cujas outras características estão 

conformes com as estabelecidas pela Comissão, nos termos do artigo 75º, nº2, para 

esta categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Azeites virgens - na acepção do ponto 1, alíneas a), b) e c), do anexo do REG nº 

136/66/CEE, os azeites que apresentem as características indicadas nos pontos 1 e 2 

do anexo I do presente REG (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 

 

Azeites virgens - são os azeites obtidos a partir do fruto da oliveira unicamente 

por processos mecânicos ou outros processos físicos, em condições que não alterem o 

azeite, e que não tenham sido submetidos a outros tratamentos além da lavagem, da 

decantação, da centrifugação ou da filtração, com exclusão dos azeites obtidos com 

solventes, com adjuvantes de ação química ou bioquímica ou por processos de 

reesterificação, bem como de qualquer mistura com óleos de outra natureza (REG (UE) 

Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Bacia hidrográfica - uma área ou bacia de terra limitada por características 

naturais como colinas ou montanhas, para a qual fluem todas as águas de escoamento 

(REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Bacia hidrográfica - a área terrestre a partir da qual todas as águas fluem, 

através de uma sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos para o mar, 

desembocando numa única foz, estuário ou delta (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

 
Bacalhau salgado seco de cura amarela - o produto que tenha sido 

sangrado, eviscerado, descabeçado, escalado e lavado e que: 

i) Após maturação físico-química pelo sal, apresenta um teor de sal igual ou superior 

a 12% e inferior a 16%, expresso em cloreto de sódio; 

ii) Após lavagem e posterior secagem por evaporação natural ou artificial, possui 

um teor de humidade igual ou inferior a 45%; e 

iii) Apresenta uma coloração amarelada característica (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de 

Janeiro) 

 

Bacalhau salgado seco e espécies afins salgadas secas - o produto que 

tenha sido sangrado, eviscerado, descabeçado, escalado e lavado e que: 

i) Após maturação físico-química pelo sal, apresenta um teor de sal igual ou superior 

a 16%, expresso em cloreto de sódio; e, 

ii) Após lavagem e posterior secagem por evaporação natural ou artificial, possui 

um teor de humidade inferior ou igual a 47% (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de Janeiro) 
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Bacalhau salgado semi-seco e espécies afins salgadas semi-secas - 

o produto que tenha sido sangrado, eviscerado, descabeçado, escalado e lavado e 

que: 

i) Após maturação físico-química pelo sal, apresenta um teor de sal igual ou superior 

a 16%, expresso em cloreto de sódio; e, 

ii) Após lavagem e posterior secagem por evaporação natural ou artificial, possui um 

teor de humidade superior a 47% e inferior ou igual a 51% (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 

de Janeiro) 

 

 
Bacalhau salgado verde e espécies afins salgadas verdes -  o produto 

que tenha sido sangrado, eviscerado, descabeçado, escalado ou filetado e que, após 

maturação físico-química pelo sal, apresenta um teor de sal igual ou superior a 16%, 

expresso em cloreto de sódio; e um teor de humidade superior a 51% e inferior ou 

igual a 58% (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de Janeiro) 

 

Bagaço de uva – ver em Aguardente bagaceira  

 

Bagaço de uvas - o resíduo da prensagem de uvas frescas, fermentado ou não. (REG 

(UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Batata de conservação - a batata colhida após a sua plena maturação, apta para 

ser comercializada depois de um período mais ou menos prolongado de 

armazenamento e ou conservação, sem perda das suas qualidades organoléticas 

(Decreto-Lei n.º 175/2015 de 25 de Agosto) 
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Batata nova - a batata colhida após a sua completa maturação fisiológica e 

comercializada no mês imediato à sua colheita, com o armazenamento e ou 

conservação apropriados, para garantir o seu processo de comercialização (Decreto-Lei 

n.º 175/2015 de 25 de Agosto) 

 

Batata primor - a batata colhida antes da sua completa maturação fisiológica, 

comercializada imediatamente após o seu arranque e cuja pele se retira por simples 

fricção, excluindo- se a batata primor destinada à transformação industrial (Decreto-Lei 

n.º 175/2015 de 25 de Agosto) 

 

Bebida aromatizada à base de vinho  - é uma bebida:  

a) Obtida a partir de um ou mais dos produtos vitivinícolas definidos no Anexo VII 

parte II„ pontos 1, 2 e 4 a 9, do REG (UE) nº1308/2013, com a exceção dos vinhos 

produzidos com adição de álcool e o vinho Retsina;  

b) Na qual os produtos vitivinícolas referidos na alínea a) representam, pelo menos, 50 

% do volume total;  

c) À qual não foi adicionado álcool, salvo indicação em contrário constante do Anexo II;  

d) À qual foram eventualmente adicionados corantes;  

e) À qual foram eventualmente adicionados mosto de uvas, mosto de uvas 

parcialmente fermentado ou ambos;  

f) Que pode ter sido eventualmente edulcorada;  

g) Com título alcoométrico volúmico adquirido igual ou superior a 4,5 % vol e inferior a 

14,5 % vol  (REG (UE) nº 251/2014 DO PE E DO CONSELHO de 26 de Fevereiro de 2014) 
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Bebida espirituosa - uma bebida alcoólica: 

a) Destinada ao consumo humano; 

b) Com características organolépticas específicas; 

c) Com um título alcoométrico mínimo de 15 % vol.; 

d) Obtida: 

i) Quer directamente: 

— por destilação de produtos fermentados naturalmente, com ou sem adição de 

aromas, e/ou 

— por maceração ou processos similares de transformação de produtos vegetais 

em álcool etílico de origem agrícola e/ou destilados de origem agrícola e/ou 

bebidas espirituosas na acepção do presente REG, e/ou 

— por adição de aromas, de açúcares ou de outros produtos edulcorantes 

enumerados no ponto 3 do anexo I e/ou de outros produtos agrícolas e/ou de 

géneros alimentícios a álcool etílico de origem agrícola e/ou a destilados de 

origem agrícola e/ou a bebidas espirituosas na acepção do presente REG, 

ii) Quer por mistura de uma bebida espirituosa com um ou vários dos seguintes 

produtos: 

— outras bebidas espirituosas, e/ou 

— álcool etílico de origem agrícola ou destilados de origem agrícola, e/ou 

— outras bebidas alcoólicas, e/ou 

— bebidas. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 

 

Bebida espirituosa - uma bebida alcoólica, que cumpre os seguintes requisitos:  



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 102/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

a) Destina-se a consumo humano;  

b) Possui características organoléticas específicas;  

c) O título alcoométrico volúmico mínimo é de 15 %, com exceção das bebidas 

espirituosas que cumpram os requisitos da categoria 39 do anexo I;  

d) Foi produzida:  

i) diretamente, utilizando, individualmente ou em combinação, um dos seguintes 

métodos: — por destilação de produtos fermentados, com ou sem adição de 

aromas ou géneros alimentícios sápidos, — por maceração ou processos 

similares de transformação de produtos vegetais em álcool etílico de origem 

agrícola, destilados de origem agrícola ou bebidas espirituosas ou uma 

combinação destes, — por adição, individualmente ou em combinação, de álcool 

etílico de origem agrícola, destilados de origem agrícola ou bebidas espirituosas, 

ou uma das substâncias seguintes: — aromas utilizados de acordo com o REG 

(CE) nº 1334/2008, — corantes utilizados de acordo com o REG (CE) nº 

1333/2008, — outros ingredientes autorizados utilizados de acordo com os REGs 

(CE) nº 1333/2008 e (CE) nº 1334/2008, 17.5.2019 L 130/6 Jornal Oficial da União 

Europeia PT — produtos edulcorantes, — outros produtos agrícolas, — géneros 

alimentícios, ou  

ii) adicionando, individualmente ou em combinação, à bebida espirituosa uma 

das substâncias seguintes: — outras bebidas espirituosas, — álcool etílico de 

origem agrícola, — destilados de origem agrícola, — outros géneros alimentícios;  

e) Não se classifica nos códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;  

f) Se na sua produção tiver sido adicionada água – que pode ser destilada, 

desmineralizada, sujeita a um processo de permuta iónica ou amaciada:  
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i) a qualidade dessa água deve cumprir a Diretiva 98/83/CE do Conselho (15) e a 

Diretiva 2009/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (16), e  

ii) o título alcoométrico da bebida espirituosa, após a adição da água, deve 

continuar a cumprir o título alcoométrico volúmico mínimo previsto na alínea c) 

do presente artigo ou na categoria aplicável de bebidas espirituosas constante 

do anexo I. (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 

2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às 

Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019) 

 

Bebida espirituosa aromatizada à base de abrunhos ou pacharán - 

a) bebida espirituosa que tem um sabor predominante a abrunhos e que é obtida pela 

maceração de abrunhos (Prunus spinosa) em álcool etílico de origem agrícola, com a 

adição de extratos naturais de anis e/ou de destilados de anis;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da bebida espirituosa aromatizada à base de 

abrunhos ou pacharán é de 25 %;  

c) Na produção da bebida espirituosa aromatizada à base de abrunhos ou pacharán foi 

utilizada uma quantidade mínima de 125 gramas de abrunhos por litro do produto 

final;  

d) A bebida espirituosa aromatizada à base de abrunhos ou pacharán apresenta um 

teor de açúcares, expresso em açúcar invertido, entre 80 e 250 gramas por litro do 

produto final;  

e) As características organoléticas, cor e sabor da bebida espirituosa aromatizada à 

base de abrunhos ou pacharán são proporcionadas exclusivamente pelos frutos 

utilizados e pelo anis;  
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f) O termo «pacharán» só pode ser utilizado como denominação de legal quando o 

produto é produzido em Espanha. Se o produto for produzido fora de Espanha, o 

termo «pacharán» só pode ser utilizado para complementar a denominação legal 

«Bebida espirituosa aromatizada à base de abrunhos», se for acompanhado da 

menção: «produzida em …», seguida do nome do Estado-Membro ou país terceiro de 

produção (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. 

Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações 

geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019) 

 

Bebida espirituosa com sabor amargo ou bitter  - a) bebida espirituosa 

com sabor amargo predominante, produzida por aromatização de álcool etílico de 

origem agrícola ou destilado de origem agrícola, ou ambos, com substâncias 

aromatizantes ou preparações aromatizantes, ou ambas;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo de uma bebida espirituosa com um sabor 

amargo ou bitter é de 15 %;  

c) Sem prejuízo da utilização de tais menções na apresentação e rotulagem de géneros 

alimentícios que não as bebidas espirituosas, uma bebida espirituosa com um sabor 

amargo ou bitter pode igualmente ser colocada no mercado com a denominação 

«amargo» ou «bitter», associada ou não a outro termo;  

d) Não obstante o disposto na alínea c), as expressões «amargo» ou «bitter» podem 

ser utilizadas na designação, apresentação e rotulagem dos licores com sabor amargo 

(REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a 

partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019) 
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Bebidas espirituosas anisadas -  a) Uma bebida espirituosa anisada é uma 

bebida espirituosa produzida por aromatização de álcool etílico de origem agrícola 

com extratos naturais de anis estrelado (Illicium verum Hook f.), de anis verde 

(Pimpinella anisum L.), de funcho (Foeniculum vulgare Mill.) ou de qualquer outra 

planta que contenha o mesmo constituinte aromático principal, através de um dos 

seguintes processos ou da mistura dos mesmos:  

i) maceração ou destilação, ou ambas,  

ii) destilação do álcool com as sementes ou outras partes das plantas acima 

referidas,  

iii) adição de extratos destilados naturais de plantas anisadas;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo das bebidas espirituosas anisadas é de 15 %; 

c)Uma bebida espirituosa anisada só pode ser aromatizada com preparações 

aromatizantes e substâncias aromatizantes naturais;  

d) Podem ser adicionados outros extratos vegetais ou sementes aromáticas, desde que 

seja garantida a predominância do sabor do anis (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As 

matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de 

Junho de 2019) 

 

Bebidas espirituosas aromatizadas com alcaravia ou Kümmel - a) 

bebida espirituosa produzida pela aromatização de álcool etílico de origem agrícola 

com alcaravia (Carum carvi L.);  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo das bebidas espirituosas aromatizadas com 

alcaravia ou Kümmel é de 30 %;  



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 106/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

c) Podem ser adicionadas substâncias aromatizantes ou preparações aromatizantes, ou 

ambas, mas o sabor de alcaravia deve ser predominante. (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 

2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir 

de 8 de Junho de 2019) 

 

Bebidas espirituosas aromatizadas com zimbro - a) Uma bebida 

espirituosa aromatizada com zimbro é uma bebida espirituosa produzida por 

aromatização de álcool etílico de origem agrícola ou de aguardente de cereais ou de 

destilado de cereais, ou uma combinação de ambos, com bagas de zimbro (Juniperus 

communis L. ou Juniperus oxicedrus L.);  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo das bebidas espirituosas aromatizadas com 

zimbro é de 30 %; c) Podem ser adicionadas às bagas de zimbro substâncias 

aromatizantes, preparações aromatizantes, plantas com propriedades aromatizantes 

ou partes de plantas com propriedades aromatizantes, ou uma mistura destas, 

devendo, no entanto, ser percetíveis as características organoléticas do zimbro, ainda 

que por vezes atenuadas;  

d) As bebidas espirituosas aromatizadas com zimbro podem ostentar as denominações 

legais Wacholder ou genebra (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que 

dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Beerenburg – ver em Berenburg  
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BEI - o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Europeu de Investimento ou uma 

filial do Banco Europeu de Investimento (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013)  

 

Beneficiário - um organismo público ou privado e, apenas para efeitos do REG 

FEADER e do REG FEAMP, uma pessoa singular, responsável pelo arranque ou pelo 

arranque e execução das operações; e, no contexto dos regimes de auxílio estatal, na 

aceção do ponto 13 do presente artigo, o organismo que recebe o auxílio; e, no 

contexto dos instrumentos financeiros no âmbito da Parte II, Título IV, do presente 

REG, o organismo que executa o instrumento financeiro ou o fundo de fundos, 

consoante o caso (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

  

Berçário - um local onde é aplicado um sistema intermédio de produção de 

aquicultura (pré-engorda), entre as fases da incubadora e da engorda. A fase de 

berçário fica concluída durante o primeiro terço do ciclo de produção, com exceção 

das espécies que passam por uma fase de smoltização (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO 

CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Berenburg ou Beerenburg -  a) bebida espirituosa que cumpre os seguintes 

requisitos: 

i) é produzida a partir de álcool etílico de origem agrícola,  

ii) é produzida por maceração de frutos ou plantas ou partes destes,  

iii) contém, como aroma específico, um destilado de raízes de genciana 

(Gentiana lutea L.), de bagas de zimbro (Juniperus communis L.) e de folhas de 

loureiro (Laurus nobilis L.),  

iv) a cor pode variar entre o castanho-claro e o castanho-escuro,  
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v) é eventualmente edulcorada até um máximo de 20 gramas de produtos 

edulcorantes por litro, expresso em açúcar invertido;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do Berenburg ou Beerenburg é de 30 %;  

c) O Berenburg ou Beerenburg só pode ser aromatizado com preparações 

aromatizantes e substâncias aromatizantes naturais (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de 

Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir 

de 8 de Junho de 2019)  

 

 

Biodiversidade - a variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, 

incluindo, nomeadamente, os ecossistemas terrestres e marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; pode 

compreender a diversidade interespecífica e intra-específica, bem como a diversidade 

dos ecossistemas (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Biossegurança - o conjunto das medidas de gestão e físicas concebidas para 

reduzir o risco de introdução, desenvolvimento e propagação de doenças para, de e 

dentro de:  

a) Uma população animal, ou  

b) Um estabelecimento, uma zona, um compartimento, um meio de transporte ou 

qualquer outro tipo de instalação, edifício ou local (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Biotoxinas marinhas - substâncias tóxicas acumuladas pelos moluscos bivalves, 

em especial por se alimentarem de plâncton que contém toxinas. (REG (CE) Nº 853/2004 

DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Bio-resíduos - os resíduos de jardim biodegradáveis, os resíduos alimentares e de 

cozinha das habitações, dos restaurantes, das unidades de catering e de retalho e os 

resíduos similares das unidades de transformação de alimentos (DIRECTIVA 2008/98/CE DO 

PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 

Bitter – ver em Bebida espirituosa com sabor amargo   

 

Boas Práticas de Fabrico – ver em BPH (Boas Práticas de Higiene), BPF (Boas 

Práticas de Fabrico) 

 

Boas Práticas de Higiene - ver em BPH (Boas Práticas de Higiene), BPF (Boas 

Práticas de Fabrico) 

 

Boas práticas de laboratório - as práticas definidas no ponto 2.1 do anexo I da 

Directiva 2004/10/CE do PE e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, relativa à 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 

respeitantes à aplicação dos princípios de boas práticas de laboratório e ao controlo da 

sua aplicação nos ensaios sobre as substâncias químicas  (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

   

Boas práticas experimentais - as práticas que respeitam as orientações 181 e 

152 da Organização Europeia para a Protecção das Plantas (OEPP) REG (CE) Nº1107/2009 

DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009  
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Boas práticas fitossanitárias - práticas mediante as quais os tratamentos que 

envolvem a aplicação de produtos fitofarmacêuticos a determinados vegetais ou 

produtos vegetais, em conformidade com as condições das suas utilizações 

autorizadas, são seleccionados, doseados e distribuídos no tempo para assegurar uma 

eficácia aceitável com a quantidade mínima necessária, tendo devidamente em conta 

as condições locais e as possibilidades de controlo biológico e das culturas (REG (CE) 

Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Bolsa - uma embalagem de tabaco de enrolar, quer em forma de bolsa retangular 

com aba que cobre a abertura, quer em forma de bolsa de fundo plano (DIRETIVA 

2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Bom estado das águas de superfície - o estado em que se encontra uma 

massa de águas de superfície quando os seus estados ecológico e químico são 

considerados, pelo menos, «bons» (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de 

Outubro de 2000)  

  

Bom estado das águas subterrâneas - o estado em que se encontra uma 

massa de águas subterrâneas quando os seus estados quantitativo e químico são 

considerados, pelo menos, «bons» (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de 

Outubro de 2000)  

  

Bom estado ecológico - o estado alcançado por uma massa de águas de 

superfície, classificado como bom nos termos do anexo V (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E 

DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  
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Bom estado quantitativo - o estado definido no quadro 2.1.2 do anexo V 

(DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Bom estado químico das águas de superfície - o estado químico 

necessário para alcançar os objectivos ambientais para as águas de superfície fixados 

na alínea a) do nº 1 do artigo 4º, ou seja, o estado químico alcançado por uma massa 

de águas de superfície em que as concentrações de poluentes não ultrapassam as 

normas de qualidade ambiental definidas no anexo IX e no nº 7 do artigo 16º, ou 

noutros actos legislativos comunitários relevantes que estabeleçam normas de 

qualidade ambiental a nível comunitário (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 

de Outubro de 2000)  

  

Bom estado químico das águas subterrâneas - o estado químico de uma 

massa de água subterrânea que preencha todas as condições definidas no quadro 

2.3.2 do anexo V (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Bom potencial ecológico - o estado alcançado por uma massa de água 

fortemente modificada ou por uma massa de água artificial, classificado como bom nos 

termos das disposições aplicáveis do anexo V (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO 

de 23 de Outubro de 2000)  

  

Bombom de chocolate - produto que cabe na boca de uma só vez, constituído 

por:  

— chocolate com recheio, ou — um só tipo de chocolate ou uma combinação ou 

mistura de tipos de chocolate (na acepção das definições constantes dos pontos 3, 4, 5 

ou 6 - Chocolate,  Chocolate de leite,  Chocolate de leite familiar e  Chocolate branco) e 
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de outras matérias comestíveis, desde que o chocolate represente pelo menos 25 % da 

massa total do produto (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

 

Borras de vinho - o resíduo que:  

a) Fica depositado nos recipientes que contêm vinho após fermentação, aquando da 

armazenagem ou após tratamento autorizado;  

b) É obtido pela filtração ou centrifugação do produto referido na alínea a);  

c) Fica depositado nos recipientes que contêm mosto de uvas aquando da 

armazenagem ou após tratamento autorizado;  

d) É obtido pela filtração ou centrifugação do produto referido na alínea c) (REG (UE) 

Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

BPF – ver em BPH (Boas Práticas de Higiene), BPF (Boas Práticas de Fabrico) 

 

BPH (Boas Práticas de Higiene), BPF (Boas Práticas de Fabrico) - 

pacote de práticas preventivas e condições para garantir a segurança dos alimentos 

produzidos. As BPH focam sobretudo a necessidade de higiene e as BPF incidem sobre 

metodologias de trabalho corretas. A Maior parte dos PPR (todos os mencionados no anexo I) 

são BPH ou BPF. Por vezes não se faz qualquer distinção entre BPH e BPF, chamando «BPF» a 

todas as medidas preventivas. (COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO sobre a implementação de sistemas 

de gestão da segurança alimentar que abrangem programas de pré-requisitos (PRP) e procedimentos 

baseados nos princípios HACCP, incluindo a facilitação/flexibilidade de implementação em determinadas 

empresas do setor alimentar (2016/C 278/01) 

 

Brandy ou Weinbrand - a) bebida espirituosa que cumpre os seguintes requisitos: 



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 113/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

i) é produzida a partir de aguardentes vínicas às quais pode ser adicionado um destilado de 

vinho, desde que o destilado de vinho tenha sido destilado a menos de 94,8 % vol. e 

seja igual ou inferior a 50 % do teor alcoólico do produto acabado,  

ii) foi envelhecida:  

— em recipientes de madeira de carvalho com uma capacidade de pelo menos 1 000 

litros cada, durante, pelo menos, um ano, ou  

— em cascos de carvalho com uma capacidade inferior a 1 000 litros, durante, pelo 

menos, seis meses,  

iii) o teor de substâncias voláteis é igual ou superior a 125 gramas por hectolitro de álcool a 

100 % vol., proveniente exclusivamente da destilação das matérias-primas utilizadas,  

iv) o teor máximo de metanol é de 200 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol.;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do brandy ou Weinbrand é de 36 %;  

c) Não pode haver adição de álcool, diluído ou não;  

d) O brandy ou Weinbrand não pode ser aromatizado, o que não exclui métodos de produção 

tradicionais;  

e) O brandy ou Weinbrand só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar a 

cor;  

f) O brandy ou Weinbrand pode ser edulcorado para arredondar o sabor final. Porém, o 
produto final não pode conter mais de 35 gramas de produtos edulcorantes por litro, 
expressos em açúcar invertido (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As 
matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de 
Junho de 2019)  

. 

Broa de milho - veja em pão de milho  
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Cabeça natural - as unidades animais presentes na exploração, num determinado 

momento ou período de tempo (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Cabeça normal (CN) - a unidade padrão de equivalência usada para comparar e 

agregar números de animais de diferentes espécies ou categorias, tendo em 

consideração a espécie animal, a idade, o peso vivo e a vocação produtiva, 

relativamente às necessidades alimentares e à produção de efluentes pecuários 

(Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Caça de criação - ratites de criação e outros mamíferos terrestres de criação, para 

além dos referidos no ponto 1.2. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 

2004) 

 

Caça grossa selvagem - mamíferos selvagens terrestres que vivam em liberdade 

e que não se encontrem abrangidos pela definição de caça miúda selvagem. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Caça miúda selvagem - aves de caça selvagens e lagomorfos que vivam em 

liberdade. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Caça selvagem - ungulados e lagomorfos selvagens, bem como outros mamíferos 

terrestres selvagens que são caçados para consumo humano e são considerados caça 

selvagem ao abrigo da lei aplicável no Estado-Membro em causa, incluindo os 

mamíferos que vivem em território vedado em condições de liberdade semelhantes às 

da caça selvagem,  

e  

— aves selvagens que são caçadas para consumo humano. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E 

DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Cacau – ver em Cacau em pó 

 

Cacau açucarado – ver em Chocolate em pó para bebidas 

 

Cacau em pó açucarado – ver em Chocolate em pó para bebidas 

 

Cacau em pó, cacau - produto obtido pela transformação em pó de sementes de 

cacau limpas, descascadas e torradas que contém no mínimo 20 %, em massa, de 

manteiga de cacau (expresso em relação à matéria seca) e no máximo 9 % de 

humidade (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

 

Cacau fortemente desengordurado - ver em cacau magro 
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Cacau fortemente desengordurado em pó – ver em cacau magro 

 

Cacau magro – ver em cacau magro em pó 

 

Cacau magro em pó, cacau magro, cacau fortemente 

desengordurado em pó, cacau fortemente desengordurado - cacau 

em pó que contém menos de 20 %, em massa, de manteiga de cacau (expresso em 

relação à matéria seca) (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

  

Cadeia de abastecimento curta - uma cadeia de abastecimento que envolve 

um número limitado de operadores económicos empenhados na cooperação, o 

desenvolvimento económico local e relações geográficas e sociais estreitas entre 

produtores, transformadores e consumidores (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Cadeias curtas de abastecimento agro-alimentar - abreviadamente 

designadas cadeias curtas, os circuitos de abastecimento que não envolvam mais do 

que um intermediário entre o produtor e o consumidor, através de vendas de 

proximidade ou vendas à distância (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Caderno de especificações - uma ficha anexada ao pedido de proteção de uma 

indicação geográfica que enumere as especificações a cumprir pela bebida espirituosa 

e que, no REG (CE) nº 110/2008, é referida como «ficha técnica» (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 
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2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 

2019)  

 

Café - a semente ou grão de plantas cultivadas do género Coffea, utilizados como 

género alimentício (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho)  

 

Café bebida - a bebida obtida a partir de água e de café torrado moído e sempre 

que haja lugar à venda ao público deve respeitar a quantidade mínima de 6 g de café 

por chávena na proporção mínima de 6 g de café por 50 ml de bebida final, 

excetuando-se as doses individuais pré-embaladas (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de 

Junho) 

 

Café torrado - o produto obtido por torra de café cru, com a cor, sabor e o aroma 

próprios e com as seguintes características: 

i) Teor de corpos estranhos ao café em relação à matéria seca — máximo 0,5 %; 

ii) Teor de grãos defeituosos, excluindo os partidos — máximo 5 %; 

iii) Perda de massa por secagem — máximo 5 %; 

iv) Teor de cinza em relação à matéria seca — máximo 5 %; 

v) Extrato aquoso em relação à matéria seca — 20 % a 35 %; 

vi) Teor de cafeína em relação à matéria seca — mínimo 0,7 % (Decreto-Lei n.º 

78/2013 de 11 de Junho) 
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Café torrado moído - o produto obtido por moenda do café torrado, mantendo 

as características deste, exceto quanto à perda de massa por secagem, cujo limite 

máximo é de 6 %; (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho) 

 

Café torrefacto - o café torrado em grão, adicionado de açúcares, melaço de cana 

ou extrato concentrado de alfarroba, durante o processo de torrefação, numa 

proporção que não ultrapasse 15 %, m/m, do café verde e com as características do 

café torrado, exceto quanto às seguintes: 

i) Extrato aquoso em relação à matéria seca — 25 % a 40 %; 

ii) Teor de cafeína em relação à matéria seca — mínimo 0,6 % (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 

11 de Junho) 

 

Café torrefacto moído - o produto obtido por moenda do café torrefacto, 

mantendo as características deste, exceto quanto à perda de massa por secagem, cujo 

limite máximo é de 6 % (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho) 

 

Campanha vitivinícola - a campanha de comercialização estabelecida para o 

setor vitivinícola no artigo 6º, alínea d), do REG (UE) nº 1308/2013 (REG DELEGADO (UE) 

2018/273 DA COMISSÃO de 11 de Dezembro de 2017)  

 

Campo visual - todas as superfícies de uma embalagem que possam ser lidas a 

partir de um único ângulo de visão (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de 

Outubro de 2011) 
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Campo visual - o campo visual na aceção do artigo 2º, nº 2, alínea k), do REG (UE) 

nº 1169/2011 (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 

2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações 

geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Campo visual principal - o campo visual de uma embalagem que é mais 

provável ser visto, à primeira vista, pelo consumidor no momento da compra e que 

permite que este identifique imediatamente um produto quanto ao seu carácter ou 

natureza e, se for caso disso, à sua marca comercial. Se uma embalagem tiver vários 

campos visuais principais idênticos, o campo visual principal é o que for escolhido pelo 

operador da empresa do sector alimentar (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 

de Outubro de 2011)   

 

Candidatura em parceria - o conjunto de candidaturas apresentadas em 

simultâneo por cada uma das pessoas que tenham celebrado entre si um contrato de 

parceria  (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Capacidade - o limite de animais, de uma ou mais espécies, expresso em cabeças 

naturais ou o equivalente em cabeças normais, que a exploração, o núcleo de 

produção, o centro de agrupamento ou o entreposto está autorizado a deter, num 

dado momento, em função das condições expressas no processo de autorização da 

atividade (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Capacidade profissional adequada - as competências do responsável pela 

operação para o exercício da atividade económica a desenvolver, reconhecidas através 
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das habilitações escolares, certificados de formação ou experiência profissional  

(Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Caracóis - gastrópodes terrestres das espécies Helix pomatia Linné, Helix aspersa 

Muller, Helix lucorum e espécies da família Achatinidae. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO 

CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Caramelo - um aditivo alimentar correspondente aos números E-150a, E-150b, E-

150c ou E-150d relativos a produtos de cor castanha mais ou menos intensa usados 

como corantes destinados a coloração, como referido no anexo II, parte B, do REG (CE) 

n.o 1333/2008; não corresponde ao produto açucarado aromático obtido pelo 

aquecimento dos açúcares e usado para fins de aromatização (REG (UE) 2019/787 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 

2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 

2019)  

 

Carcaça - corpo de um animal depois do abate e da preparação. (REG (CE) Nº 853/2004 

DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Carcaça - a carcaça na acepção do ponto 1.9 do anexo I do REG (CE) nº853/2004 (REG 

(CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  
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Carne - as partes comestíveis dos animais referidos nos pontos 1.2 a 1.84 incluindo o 

sangue. (REG (CE) Nº 853/2004 do PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Carne congelada de aves de capoeira - a carne de aves de capoeira que 

deve ser congelada logo que possível no âmbito dos procedimentos de abate normais 

e mantida permanentemente a uma temperatura não superior a –12 °C (REG (UE) 

Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Carne de aves de capoeira - a carne de aves de capoeira própria para consumo 

humano que não foi submetida a qualquer tratamento com exceção do tratamento 

pelo frio (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Carne fresca - carne não submetida a qualquer processo de preservação que não a 

refrigeração, a congelação ou a ultracongelação, incluindo carne embalada em vácuo 

ou em atmosfera controlada. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 

2004) 

 

Carne fresca de aves de capoeira - a carne de aves de capoeira que nunca foi 

congelada antes de ser mantida permanentemente a uma temperatura não inferior   a  

-2°C e não superior a +4°C. Todavia, os Estados-Membros podem estabelecer 

exigências de temperatura ligeiramente diferentes durante o período mínimo 

necessário para a desmancha e o manuseamento da carne fresca de aves de capoeira 

 
4 Ungulados domésticos, aves de capoeira, lagomorfos, caça selvagem, caça de criação, caça 

miúda selvagem e caça grossa selvagem 
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nos estabelecimentos de venda a retalho ou em instalações adjacentes a pontos de 

venda, sempre que a desmancha e o manuseamento sejam efetuadas, exclusivamente, 

para fins de abastecimento direto do consumidor no local (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Carne ultracongelada de aves de capoeira - a carne de aves de capoeira 

que deve ser mantida permanentemente a uma temperatura não superior a –18 °C, 

com a tolerância prevista na Diretiva 89/108/CEE do Conselho (REG (UE) Nº1308/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Carne picada - carne desossada que foi picada e que contém menos de 1 % de sal. 

(REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Carne separada mecanicamente ou «CSM» - produto obtido pela remoção 

da carne dos ossos carnudos depois da desmancha ou de carcaças de aves de capoeira, 

utilizando meios mecânicos que provoquem a perda ou a alteração da estrutura das 

fibras musculares. (REG (CE) Nº 853/2004 do PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Carne separada mecanicamente ou «CSM» .  o produto obtido através da 

remoção da carne dos ossos carnudos depois da desmancha, utilizando meios 

mecânicos que provoquem a perda ou a alteração da estrutura das fibras musculares; 

Caso de EEB», um caso de EEB confirmado por um laboratório nacional de referência, 

de acordo com os métodos e protocolos enunciados no ponto 3.1., alínea a), e alínea 

b), do capítulo C do anexo X (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 

2001)  



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 123/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

 

Carnes e miudezas comestíveis - para efeitos do artigo 49º, nº 2, alínea a), do 

presente REG, os produtos enumerados no anexo I, parte II, secção I, capítulo 2, 

subcapítulos 0201 a 0208, do REG (CEE) nº 2658/87 do Conselho (REG (UE) 2017/625 do PE 

e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 
 

Carta de acesso - um documento original pelo qual o proprietário de dados 

protegidos ao abrigo do presente REG aceita que a autoridade competente utilize 

esses dados, segundo termos e condições específicas, para a autorização de um 

produto fitofarmacêutico ou para a aprovação de uma substância activa, de um agente 

sinérgico ou de um protector de fitotoxicidade, em benefício de outro requerente (REG 

(CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Caseína ácida alimentar - o produto lácteo obtido por separação, lavagem e 

secagem do coágulo ácido precipitado de leite desnatado e ou de outros produtos 

obtidos a partir do leite (Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 

  

Caseína-coalho alimentar - o produto lácteo obtido por separação, lavagem e 

secagem do coágulo de leite desnatado e ou de outros produtos obtidos a partir do 

leite; o coágulo é obtido pela reação do coalho e ou de outras enzimas coagulantes 

(Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 

 

Caseinatos alimentares - o produto lácteo obtido pela ação da caseína 

alimentar ou da coalhada de caseína alimentar com agentes neutralizantes por 

secagem (Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 
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Caso de EEB atípica - caso de EEB que não pode ser classificado como clássico 

em conformidade com os critérios estabelecidos no método do laboratório de 

referência da União Europeia para a classificação de EET isolados (REG (CE) Nº999/2001 DO 

PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Caso de EEB clássica - caso de EEB classificada como clássico em conformidade 

com os critérios estabelecidos no método do laboratório de referência da União 

Europeia para a classificação de EET isolados (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 

22 de Maio de 2001)  

 

Caso de tremor epizoótico - caso confirmado de encefalopatia espongiforme 

transmissível num ovino ou caprino, em que se excluiu o diagnóstico de EEB em 

conformidade com os critérios estabelecidos no manual técnico do laboratório da 

União Europeia de referência em matéria de caracterização de estirpes de EET em 

pequenos ruminantes (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Caso de tremor epizoótico atípico - caso confirmado de tremor epizoótico 

distinguível do tremor epizoótico clássico em conformidade com os critérios 

estabelecidos no manual técnico do laboratório de referência da União Europeia em 

matéria de caracterização de estirpes de EET em pequenos ruminantes (REG (CE) 

Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Caso de tremor epizoótico clássico - caso confirmado de tremor epizoótico 

classificado como clássico em conformidade com os critérios estabelecidos no manual 
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técnico do laboratório da União Europeia de referência em matéria de caracterização 

de estirpes de EET em pequenos ruminantes (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 

22 de Maio de 2001)  

 

Caso índice - o primeiro animal de uma exploração ou de um grupo epidemiológico 

definido em que se confirma uma infeção por EET (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

  

Caso nativo de EEB - caso de encefalopatia espongiforme bovina que não foi 

clara e comprovadamente devido a uma infeção anterior à importação do animal vivo 

(REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

  

Catástrofe natural - um acontecimento natural, biótico ou abiótico, que perturba 

gravemente os sistemas de produção agrícola ou as estruturas florestais, provocando, 

a prazo, prejuízos económicos importantes para os setores agrícola ou florestal (REG 

(UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Categoria - uma das categorias de classificação constantes do anexo II, capítulo C 

(REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Categoria de bebida espirituosa - uma das categorias 1 a 46 do anexo II do REG (CE) 

nº 110/2008 (REG de Execução (UE) Nº 716/2013 DA COMISSÃO de 25 de Julho de 2013) 

 



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 126/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

Categoria de regiões - a categorização das regiões como «regiões menos 

desenvolvidas», «regiões em transição» ou «regiões mais desenvolvidas», nos termos 

do artigo 90º , nº 2 (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Centro de Agrupamento - os locais tais como centros de recolha, feiras e 

mercados com exceção dos mercados locais de produtores, exposições, concursos 

pecuários, onde são agrupados animais provenientes de diferentes explorações com 

vista ao comércio, exposição ou outras atividades não produtivas (Decreto-Lei n.º 85/2015 

de 21 de Maio) 

 

Centro de depuração - estabelecimento que dispõe de tanques alimentados por 

água do mar limpa, nos quais os moluscos bivalves vivos são colocados durante o 

tempo necessário para reduzir a contaminação de forma a torná-los próprios para 

consumo humano. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Centro de embalagem - o estabelecimento em que os ovos são calibrados por 

qualidade e peso. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Centro de expedição - estabelecimento terrestre ou flutuante reservado à 

recepção, ao acabamento, à lavagem, à limpeza, à calibragem, ao acondicionamento e 

à embalagem de moluscos bivalves vivos próprios para consumo humano. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Centro de incubação - um estabelecimento no qual se procede à colheita, ao 
armazenamento, à colocação em incubação e à eclosão de ovos para o fornecimento 
de:  
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a) Ovos para incubação;  
b) Pintos do dia ou crias de outras espécies (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 

de Março de 2016) 

 

Centro de recolha - instalações, que não unidades de processamento, nas quais 

se recolhem os subprodutos animais referidos no artigo 18º , Nº1, do REG (CE) 

Nº1069/2009 com a intenção de serem utilizados na alimentação dos animais 

referidos no mesmo artigo (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Centro ou organismo - qualquer empresa que proceda à produção, 

armazenamento, tratamento ou manipulação dos produtos referidos no artigo 1º 

(DIRECTIVA DO CONSELHO (90/425/CEE) de 26 de Junho de 1990) 

 

 

Centros de agrupamento - os locais, tais como explorações, centros de recolha 

e mercados, nos quais são agrupados conjuntamente, para formar remessas, equídeos 

domésticos ou animais domésticos das espécies bovina, ovina, caprina ou suína, 

provenientes de diferentes explorações (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro 

de 2004) 

 

Cerdas de suíno não tratadas - cerdas de suíno, excepto cerdas de suíno que 

foram:  

a) Submetidas a lavagem industrial;  

b) Obtidas por curtimento; ou  

c) Tratadas através de qualquer outro método que assegure a ausência de riscos 

inaceitáveis (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  
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Certificação - a verificação do cumprimento das normas definidas no presente 

decreto-lei, através da realização de inspecções e exames oficiais ou sob supervisão 

oficial, traduzindo-se, se for o caso, no acto oficial de aposição da etiqueta de 

certificação (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 

Certificação oficial - o procedimento através do qual as autoridades 

competentes fornecem garantias do cumprimento de um ou mais dos requisitos 

previstos nas regras referidas no artigo 1º, nº 2 (REG (UE) nº 2017/625 do PE e do Conselho – 

produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Certificado oficial - um documento em papel ou em formato eletrónico assinado 

pelo certificador que forneça uma garantia relativa ao cumprimento de um ou mais 

requisitos estabelecidos nas regras a que se refere o artigo 1º, nº 2 (REG (UE) nº 2017/625 

do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Certificador -  
a) Qualquer funcionário das autoridades competentes autorizado por essas 

autoridades a assinar certificados oficiais; 

ou 

b) Qualquer outra pessoa singular autorizada pelas autoridades competentes a assinar 

certificados oficiais nos termos das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2 (REG (UE) nº 

2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 
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Cerveja - a bebida obtida por fermentação alcoólica, mediante leveduras 

seleccionadas do género Sacharomyces, de um mosto preparado a partir de malte de 

cereais, principalmente cevada, e outras matérias-primas amiláceas ou açucaradas, ao 

qual foram adicionadas flores de lúpulo ou seus derivados e água potável. (Portaria nº 

1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 180/96, de 29 de Maio) 

 

Cerveja 5 - o produto correspondente à definição do nº 2º cujo teor alcoólico seja 

superior a 1,2% vol. e que apresente um extracto primitivo, expresso em graus Plato, 

não superior a 13º (Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 180/96, de 29 de 

Maio) 

 

Cerveja com baixo teor alcoólico - o produto correspondente à definição do 

nº 2º cujo teor alcoólico seja superior a 0,5% mas inferior ou igual a 1,2% vol (Portaria nº 

1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 180/96, de 29 de Maio) 

 

Cerveja corrente - o produto correspondente à definição do nº 2º cujo teor 

alcoólico seja superior a 1,2% vol. e que apresente um extracto primitivo, expresso em 

graus Plato, não superior a 13º (Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 

180/96, de 29 de Maio) 

 

Cerveja de fermentação láctica - o produto correspondente à definição do nº 

2º que sofreu uma fermentação láctica no decurso do seu processo de produção 

(Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 180/96, de 29 de Maio) 

 
5 Veja também Cerveja corrente 
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Cerveja especial - o produto correspondente à definição do nº 2º cujo teor 

alcoólico seja superior a 1,2%vol. e que apresente um extracto primitivo, expresso em 

graus Plato, superior a 13º e igual ou inferior a 15º (Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, 

modificada pela Portaria nº 180/96, de 29 de Maio) 

 

Cerveja extra - o produto correspondente à definição do n.º 2º cujo teor alcoólico 

seja superior a 1,2% vol. e que apresente um extracto primitivo, expresso em graus 

Plato, superior a 15º (Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 180/96, de 29 

de Maio) 

 

Cerveja refermentada em garrafa - o produto correspondente à definição do 

nº 2º que sofreu uma refermentação na garrafa, por adição de levedura apropriada e 

acondicionamento adequado (Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela Portaria nº 

180/96, de 29 de Maio) 

 

Cerveja sem álcool - o produto correspondente à definição do n.º 2º cujo teor 

alcoólico seja igual ou inferior a 0,5% vol. (Portaria nº 1/96, de 3 de Janeiro, modificada pela 

Portaria nº 180/96, de 29 de Maio) 

 

Cervídeos de criação e em cativeiro - animais da família Cervidae que são 

mantidos por seres humanos num território vedado (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  
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Cervídeos selvagens - animais da família Cervidae que não são mantidos por 

seres humanos (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Cervídeos semidomesticados - animais da família Cervidae que são mantidos 

por seres humanos, mas não num território vedado (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Cevada - o produto obtido das sementes das variedades cultivadas da Hordeum 

distichum L. (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho) 

 

Cevada torrada - o produto obtido por torra das sementes das variedades 

cultivadas da Hordeum distichum L., moído ou não, com as seguintes características: 

i) Perda de massa por secagem — máximo 7 %; 

ii) Teor de cinza em relação à matéria seca — máximo 3 %; 

iii) Extrato aquoso em relação à matéria seca — mínimo 60 % (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 

11 de Junho) 

 

Charuto - um rolo de tabaco que pode ser consumido através de um processo de 

combustão e definido em mais pormenor no artigo 4º , Nº1, da Diretiva 2011/64/UE 

(DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Charutos ou cigarrilhas - se puderem e, tendo em conta as suas características 

e as expectativas normais dos consumidores, se destinarem exclusivamente a ser 

fumados tal como se apresentam:  
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a) Os rolos de tabaco revestidos de uma capa exterior de tabaco natural;  

b) Os rolos de tabaco com um interior constituído por uma mistura de tabaco batido e 

revestidos de uma capa exterior, com a cor natural dos charutos, em tabaco 

reconstituído, abrangendo a totalidade do produto, incluindo, se for caso disso, o filtro 

mas não a boquilha, no caso de charutos com boquilha, quando o seu peso unitário, 

sem filtro nem boquilha, for igual ou superior a 2,3 g e inferior a 10 g e o seu 

perímetro, em pelo menos um terço do comprimento, for igual ou superior a 34 mm 

(DIRECTIVA 2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 2011) 

 

Chicória - o produto obtido das raízes das variedades cultivadas da Cichorium 

intybus (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho)  

 

Chicória torrada - o produto obtido das raízes das variedades cultivadas da 

Cichorium intybus L. torradas, moídas ou granuladas, eventualmente adicionado de 

óleos ou gorduras alimentares e ou açúcares ou melaços durante o processo de 

torrefação, em teor não superior a 3 %, apresentando ainda as seguintes 

características: 

i) Perda de massa por secagem — máximo 9 %; 

ii) Teor de cinza em relação à matéria seca — máximo 10 %; 

iii) Extrato aquoso em relação à matéria seca — mínimo 60 % (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 

11 de Junho) 

 

Chocolate  - produto obtido a partir de produtos do cacau e de açúcares que, sem 

prejuízo da alínea b) (Cacau magro em pó) , contém, no mínimo, 35 % de matéria seca 

total de cacau, dos quais pelo menos 18 % de manteiga de cacau e no mínimo 14 % de 
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matéria seca de cacau isenta de gordura. Contudo, se esta denominação for 

completada pela expressão:  

— «em grânulos» ou «em flocos»: o produto em questão, apresentado sob a forma de 

grânulos ou de flocos, deve conter, no mínimo, 32 % de matéria seca total de cacau, 

dos quais pelo menos 12 % de manteiga de cacau e no mínimo 14 % de matéria seca 

de cacau isenta de gordura, -  

— «de cobertura»: o produto em questão deve conter, no mínimo, 35 % de matéria 

seca total de cacau, dos quais pelo menos 31 % de manteiga de cacau e no mínimo 2,5 

% de matéria seca de cacau isenta de gordura,  

— «gianduia»: chocolate com frutos de casca rija «gianduia» (ou um dos derivados do 

termo «gianduia»: o produto deve ser obtido, em primeiro lugar, a partir de chocolate 

com um teor mínimo de 32 % de matéria seca total de cacau — incluindo um teor 

mínimo de 8 % de matéria seca de cacau isenta de gordura — e, em segundo lugar, a 

partir de avelãs finamente moídas numa quantidade de 20 g a 40 g de avelãs por 100 g 

de produto acabado. Podem também ser adicionados os seguintes ingredientes:  

a) leite e/ou matéria seca de leite proveniente da evaporação do leite, em tal 

proporção que o produto acabado não contenha mais de 5 % de matéria seca de leite,  

b) amêndoas, avelãs e outras variedades de frutos de casca rija, inteiros ou partidos, 

em quantidades que, juntamente com as avelãs moídas, não excedam 60 % da massa 

total do produto acabado (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

  

Chocolate a la taza - produto obtido a partir de produtos do cacau, de açúcares e 

de farinha ou amido de trigo, de arroz ou de milho, que contém, no mínimo, 35 % de 

matéria seca total de cacau (dos quais pelo menos 14 % de matéria seca de cacau 
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isenta de gordura e no mínimo 18 % de manteiga de cacau) e, no máximo, 8 % de 

farinha ou amido (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

  

Chocolate branco - produto obtido a partir de manteiga de cacau, de leite ou 

produtos do leite e de açúcares, que contém, no mínimo, 20 % de manteiga de cacau e 

pelo menos 14 % de matéria seca de leite proveniente da evaporação parcial ou total 

de leite inteiro, de leite parcial ou totalmente desnatado, de nata, de nata parcial ou 

totalmente desidratada, de manteiga ou de matéria gorda láctea, dos quais no mínimo 

3,5 % de matéria gorda láctea (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 

2000) 

  

Chocolate com recheio - produto com recheio cuja parte exterior é constituída 

por um dos produtos definidos nos pontos 3, 4, 5 e 6 (Chocolate, Chocolate de leite, 

Chocolate de leite familiar e Chocolate branco). Esta denominação não se aplica aos 

produtos cujo interior seja constituído por produtos de padaria, pastelaria, bolacha ou 

biscoito ou por um gelado alimentar. A parte exterior de chocolate dos produtos que 

ostentem esta denominação deverá representar, no mínimo, 25 % da massa total do 

produto (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

  

Chocolate de leite - produto obtido a partir de produtos do cacau, de açúcares e 

de leite ou produtos do leite que, sem prejuízo da alínea b), contém:  

— no mínimo 25 % de matéria seca total de cacau,  

— no mínimo 14 % de matéria seca de leite proveniente da evaporação parcial ou total 

de leite inteiro, de leite parcial ou totalmente desnatado, de nata, de nata parcial ou 

totalmente desidratada, de manteiga ou de matéria gorda láctea,  
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— no mínimo 2,5 % de matéria seca de cacau isenta de gordura,  

— no mínimo 3,5 % de matéria gorda láctea,  

— no mínimo 25 % de matéria gorda total (manteiga de cacau e matéria gorda láctea). 

Contudo, se esta denominação for completada pela expressão:  

— «em grânulos» ou « em flocos»: o produto em questão, apresentado sob a forma de 

grânulos ou de flocos, deve conter, no mínimo, 20 % de matéria seca total de cacau, 

pelo menos 12 % de matéria seca de leite proveniente da evaporação parcial ou total 

de leite inteiro, de leite parcial ou totalmente desnatado, de nata, de nata parcial ou 

totalmente desidratada, de manteiga ou de matéria gorda láctea e, no mínimo, 12 % 

de matéria gorda total (em manteiga de cacau e matéria gorda láctea),  

— «de cobertura»: o produto em questão deve conter, no mínimo, 31 % de matéria 

gorda total (em manteiga de cacau e matéria gorda láctea),  

— «gianduia»: chocolate de leite com frutos de casca rija «gianduia» (ou um dos 

derivados do termo «gianduia»): o produto deve ser obtido, em primeiro lugar, a 

partir de chocolate de leite com um teor mínimo de 10 % de matéria seca de leite 

proveniente da evaporação parcial ou total de leite inteiro, de leite parcial ou 

totalmente desnatado, de nata, de nata parcial ou totalmente desidratada, de 

manteiga ou de matéria gorda láctea e, em segundo lugar, a partir de avelãs finamente 

moídas numa quantidade de 15 g a 40 g de avelãs por 100 g de produto acabado. 

Podem também ser adicionadas amêndoas, avelãs e outras variedades de frutos de 

casca rija, inteiros ou partidos, em quantidades que, juntamente com as avelãs 

moídas, não excedam 60 % da massa total do produto acabado.  

c) Se, nesta denominação, a expressão «de leite» for substituída pela expressão:  

— «de nata»: o produto em questão deve conter, no mínimo, 5,5 % de matéria gorda 

láctea,  
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— «de leite desnatado»: o produto em questão não pode conter mais de 1 % de 

matéria gorda láctea (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

 

Chocolate de leite familiar - produto obtido a partir de produtos do cacau, de 

açúcares e de leite ou produtos do leite, que contém:  

— no mínimo 20 % de matéria seca total de cacau,  

— no mínimo 20 % de matéria seca de leite proveniente da evaporação parcial ou total 

de leite inteiro, de leite parcial ou totalmente desnatado, de nata, de nata parcial ou 

totalmente desidratada, de manteiga ou de matéria gorda láctea,  

— no mínimo 2,5 % de matéria seca de cacau isenta de gordura,  

— no mínimo 5 % de matéria gorda láctea,  

— no mínimo 25 % de matéria gorda total (em manteiga de cacau e matéria gorda 

láctea) (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

 

Chocolate em pó - produto que consiste numa mistura de cacau em pó e de 

açúcares que contenha pelo menos 32 % de cacau em pó (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E 

DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

  

Chocolate em pó para bebidas, cacau açucarado e cacau em pó 

açucarado - produto que consiste numa mistura de cacau em pó e de açúcares que 

contenha pelo menos 25 % de cacau em pó; estas denominações serão acompanhadas 

da indicação «teor reduzido de matéria gorda» se o produto tiver um teor reduzido de 

matéria gorda como definido na alínea b) supra (Cacau magro em pó) (DIRECTIVA 

2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 
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Chocolate familiar a la taza - produto obtido a partir de produtos do cacau, de 

açúcares e de farinha ou amido de trigo, de arroz ou de milho, que contém, no 

mínimo, 30 % de matéria seca total de cacau (dos quais pelo menos 12 % de matéria 

seca de cacau isenta de gordura e no mínimo 18 % de manteiga de cacau) e, no 

máximo, 18 % de farinha ou amido (DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de 

Junho de 2000) 

  

Chorume - qualquer excremento ou urina de animais de criação, com excepção de 

peixes de criação, com ou sem as camas (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 

de Outubro de 2009)  

 

Ciclo de produção - o tempo de vida de um animal de aquicultura ou alga, desde a 

primeira fase de vida (ovos fertilizados no caso dos animais de aquicultura) até à 

colheita (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 

1.1.21) 

 

Cigarrilha - um tipo de charuto pequeno definido em mais pormenor no artigo 8º, 

nº 1, da Diretiva 2007/74/CE do Conselho (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 

de Abril de 2014)  

   

Cigarrilhas – veja em charutos 
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Cigarro - um rolo de tabaco que pode ser consumido através de um processo de 

combustão e definido em mais pormenor no artigo 3º, nº1, da Diretiva 2011/64/UE 

(DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Cigarro electrónico - um produto que pode ser utilizado para consumir vapor 

que contém nicotina, por meio de boquilha, ou qualquer componente desse produto, 

incluindo um cartucho, um reservatório e o dispositivo sem cartucho ou reservatório; 

os cigarros eletrónicos podem ser descartáveis ou recarregáveis através de uma 

recarga e de um reservatório, ou recarregados por cartucho não reutilizável (DIRETIVA 

2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Cigarros  -  

a) Os rolos de tabaco susceptíveis de serem fumados tal como se apresentam e que 

não sejam charutos ou cigarrilhas na acepção do artigo 4º , Nº1;  

b) Os rolos de tabaco que, mediante uma simples manipulação não industrial, são 

introduzidos em tubos de papel de cigarro;  

c) Os rolos de tabaco que, por simples manipulação não industrial, são envolvidos em 
folhas de papel de cigarro (DIRECTIVA 2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 2011) 

  

Circulação sem caráter comercial - qualquer circulação de um animal de 

companhia que acompanhe o seu proprietário e que  

a) Não vise a venda do animal de companhia nem outra forma de transferência da sua 

propriedade, e  

b) faça parte da circulação do proprietário do animal de companhia:  

i) quer sob a sua responsabilidade direta, quer  



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 139/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

ii) sob a responsabilidade de uma pessoa autorizada, caso o animal de companhia 

esteja fisicamente separado do seu proprietário (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Citrinada - produto, levado à consistência gelificada apropriada, resultante da 

mistura de água, açúcares e um ou mais dos produtos a seguir enumerados de citrinos: 

polpa, polme, sumo, extracto aquoso e ou casca. A quantidade de citrinos utilizada no 

fabrico de 1000 g de produto acabado não poderá ser inferior a 200 g, dos quais pelo 

menos 75 g devem ser provenientes do endocarpo. A denominação «citrinada em 

geleia» pode ser utilizada para produtos isentos de matérias insolúveis; admite-se, no 

entanto, a presença de pequenas quantidades de casca finamente cortada (Decreto-Lei 

nº 230/2003 de 27 de Setembro) 

 

Classe funcional - uma das categorias estabelecidas no anexo I baseada na função 

tecnológica exercida por um aditivo alimentar sobre o género alimentício (REG (CE) Nº 

1333/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Classificação - uma classificação dos operadores com base na avaliação da sua 

conformidade com os critérios definidos para esse efeito (REG (UE) 2017/625 do PE e do 

Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Clone - a descendência vegetativa de uma variedade de videira obtida a partir de 

uma cepa seleccionada pela sua identidade varietal, os seus caracteres fenotípicos 

clone, categoria e origem de qualquer outra variedade que esteja inscrita ou em fase 

de inscrição no catálogo de variedades de um Estado membro e o seu estado sanitário 

(Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 
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Coccidiostáticos e histomonostáticos - designam substâncias destinadas a 

eliminar ou inibir os protozoários (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO CONSELHO de 22 de 

Setembro de 2003) 

Cocktail aromatizado de produtos vitivinícolas  - é uma bebida:  

a) Obtida a partir de um ou mais dos produtos vitivinícolas definidos no Anexo VII 

parte II„ pontos 1, 2 e 4 a 11, do REG (UE) nº1308/2013, com a exceção dos vinhos 

produzidos com adição de álcool e o vinho Retsina;  

b) Na qual os produtos vitivinícolas referidos na alínea a) representam, pelo menos, 50 

% do volume total;  

c) À qual não foi adicionado álcool;  

d) À qual foram eventualmente adicionados corantes;  

e) Que pode ter sido eventualmente edulcorada;  

f) Com título alcoométrico volúmico adquirido superior a 1,2 % vol e inferior a 10 % vol  

(REG (UE) nº 251/2014 DO PE E DO CONSELHO de 26 de Fevereiro de 2014) 

  

Código de cores - a utilização sistemática de cores, tal como se define no anexo 

VIII, capítulo II, ponto 1, alínea c), para apresentar informações, como previsto no 

presente REG, na superfície ou em parte da superfície de uma embalagem, contentor 

ou veículo, ou num rótulo ou símbolo que lhes seja aposto (REG (UE) Nº142/2011 DA 

COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Código de rastreabilidade - um código constituído por letras ou números, ou 

alfanumérico, que identifica uma remessa, um lote ou uma unidade comercial, usado 
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para efeitos de rastreabilidade, incluindo códigos referentes ao lote, ao grupo, à série, 

à data de produção ou a documentação do operador profissional (REG (UE) 2016/2031 do 

PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Co-incineração - a recuperação ou eliminação de subprodutos animais ou 

produtos derivados, se forem resíduos, numa instalação de co-incineração (REG (UE) 

Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Colagénio - o produto à base de proteínas produzido a partir de ossos, couros e 

peles e tendões de animais e fabricado em conformidade com os requisitos 

pertinentes do presente REG (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 

2004) 

 

Colagénio - produtos à base de proteína derivados de couros, peles, ossos e 

tendões de animais (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Colocação no mercado - a detenção de géneros alimentícios ou de alimentos 

para animais para efeitos de venda, incluindo a oferta para fins de venda ou qualquer 

outra forma de transferência, isenta de encargos ou não, bem como a venda, a 

distribuição e outras formas de transferência propriamente ditas. (REG (CE) Nº 178/2002 

DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002) 

 

Colocação no mercado - a colocação no mercado na aceção do artigo 3º , ponto 

8, do REG (CE) nº178/2002 (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 

– aplicável a partir de 1.1.21) 
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Colocação no mercado – a primeira disponibilização de um produto no mercado 

comunitário (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Colocação no mercado - qualquer operação que tenha por objectivo vender a 

terceiros, na Comunidade, subprodutos animais, ou produtos derivados, ou qualquer 

outra forma de fornecimento a terceiros, a título gratuito ou oneroso, ou de 

armazenamento com vista ao fornecimento a terceiros (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Colocação no mercado - a detenção para efeitos de venda na Comunidade, 

incluindo a oferta para fins de venda ou qualquer outra forma de transferência, a título 

gratuito ou oneroso, bem como a venda, a distribuição e outras formas de 

transferência propriamente ditas, mas não a devolução ao vendedor anterior. A 

introdução para livre circulação no território da Comunidade é considerada colocação 

no mercado para efeitos do presente REG (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 

de Outubro de 2009)  

 

Colocação no mercado - a detenção de géneros alimentícios ou de alimentos 

para animais para efeitos de venda, incluindo a oferta para fins de venda ou qualquer 

outra forma de transferência, isenta de encargos ou não, bem como a venda, a 

distribuição e outras formas de transferência propriamente ditas (REG (CE) Nº 767/2009 

DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  
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Colocação no mercado - a venda, incluindo a oferta para fins de venda ou 

qualquer outra forma de transferência, a título oneroso ou não, bem como qualquer 

forma de deslocação de animais de aquicultura (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 

de Outubro de 2006)  

 

Colocação no mercado - a primeira disponibilização de um instrumento no 

mercado da União Europeia (UE) (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

Colocação pela primeira vez no mercado - designa a colocação inicial de 

um aditivo no mercado após o seu fabrico, a importação de um aditivo ou, no caso de 

um aditivo ter sido incorporado num alimento para animais sem ser colocado no 

mercado, a primeira colocação desse alimento no mercado (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E 

DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

 

Combustão - um processo que envolve a oxidação dos combustíveis de modo a 

utilizar o valor energético dos subprodutos animais e produtos derivados, se não 

forem resíduos (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Comercialização - a venda, detenção com vista à venda, oferta de venda e 

qualquer cessão, fornecimento ou transferência de materiais vitícolas a terceiros, com 

remuneração ou não, com vista a uma exploração comercial, não sendo consideradas 

comercialização as trocas de materiais vitícolas que não visem a exploração comercial 

da variedade, como, por exemplo, as seguintes operações: 

i) Fornecimento de materiais vitícolas a organismos de investigação e de controlo; 
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ii) Fornecimento de materiais vitícolas a prestadores de serviços, com vista à sua 

transformação ou acondicionamento, desde que o prestador não adquira um 

título sobre o material vitícola fornecido (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 

Comercialização - a disponibilização de produtos, independentemente do seu 

local de fabrico, aos consumidores localizados na União, com ou sem pagamento, 

inclusive através de vendas à distância; no caso de vendas à distância transfronteiriças, 

considera-se que o produto é comercializado no Estado-Membro onde se encontra o 

consumidor (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Comerciante - qualquer empresa que intervenha a título principal na compra e 

subsequente venda de resíduos, incluindo os comerciantes que não tomem 

fisicamente posse dos resíduos (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de 

Novembro de 2008) 

 

Comércio - o comércio entre Estados-membros, na acepção do nº 2 do artigo 9º do 

Tratado (DIRECTIVA DO CONSELHO (90/425/CEE) de 26 de Junho de 1990) 

 

Comércio - o comércio entre Estado-membros de mercadorias na acepção do nº 2 

do artigo 9º do Tratado (DIRECTIVA DO CONSELHO (89/662/CEE) de 11 de Dezembro de 1989) 

  

Comércio - o comércio de mercadorias entre Estados-Membros, na acepção do 

artigo 28º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (REG (UE) Nº142/2011 DA 

COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 145/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

Comércio a retalho - a venda, ao consumidor final, dos azeites ou do óleo 

referidos no nº 1, apresentados como tal ou incorporados num género alimentício (REG 

DE EXEC (UE) Nº 29/2012 DA COMISSÃO de 13 de Janeiro de 2012) 

 

Comércio retalhista - a manipulação e/ou a transformação de géneros 

alimentícios e a respectiva armazenagem no ponto de venda ou de entrega ao 

consumidor final, incluindo terminais de distribuição, operações de restauração, 

cantinas de empresas, restauração em instituições, restaurantes e outras operações 

similares de fornecimento de géneros alimentícios, estabelecimentos comerciais, 

centros de distribuição de supermercados e grossistas. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO 

CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002) 

 

Comissão de compra - a quantia paga por um importador a um agente pela sua 

representação na compra das mercadorias a avaliar (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Compartimento - uma subpopulação animal contida num ou mais 

estabelecimentos e, no caso dos animais aquáticos, num ou mais estabelecimentos de 

aquicultura, sob um sistema comum de gestão da biossegurança com um estatuto 

sanitário distinto relativamente a uma doença ou doenças específicas, sujeita a 

medidas adequadas de vigilância, de controlo de doenças e de biossegurança (REG (UE) 

nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Compartimento - uma ou mais explorações abrangidas por um sistema de 

biossegurança comum, contendo uma população de animais aquáticos com um 
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estatuto sanitário particular no que diz respeito uma doença específica (DIRECTIVA 

2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  

Comunidade e  território da Comunidade - os territórios dos Estados-

Membros definidos no ponto 2 (DIRECTIVA 2008/118/CE DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 

2008)  

 

Concorrência desleal  - todo o ato de concorrência contrário às normas e usos 

honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente: 

a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os 

produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue; 

b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de 

desacreditar os concorrentes; 

c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do 

crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios; 

d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou 

situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas 

atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela; 

e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos 

produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, 

região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for 

o modo adotado; 

f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer 

intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da 

marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não 
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tenham sofrido modificação no seu acondicionamento (CPI Art 311º - Decreto-Lei n.º 

110/2018 de 10 de Dezembro) 

  
 

Condicionalidade ex ante aplicável - um fator crítico, concreto e predefinido 

com precisão que constitui um requisito prévio para a realização eficaz e eficiente de 

um objetivo específico de uma prioridade de investimento ou de uma prioridade da 

União, que está direta e efetivamente relacionado com a realização desse objetivo e 

que tem impacto direto sobre ela (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013)  

 

 

Conferir cor - a utilização de um ou de mais corantes na produção de uma bebida 

espirituosa (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. 

Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são 

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

 

Confinamento - a aplicação de medidas fitossanitárias numa área infestada e em 

seu redor para prevenir a propagação da praga (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 

26 de Outubro de 2016) 

 

Conjunto comercial - o empreendimento planeado e integrado, composto por 

um ou mais edifícios nos quais se encontra instalado um conjunto diversificado de 

estabelecimentos de comércio a retalho e ou de prestação de serviços, sejam ou não 
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propriedade ou explorados pela mesma entidade, que preencha cumulativamente os 

seguintes requisitos: 

i) Disponha de um conjunto de instalações e serviços concebidos para permitir a uma 

mesma clientela o acesso aos diversos estabelecimentos; 

ii) Seja objeto de uma gestão comum, responsável, designadamente, pela 

disponibilização de serviços coletivos, pela instituição de práticas comuns e pela 

política de comunicação e animação do empreendimento (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 

de 16 de Janeiro)  

 

Conta de garantia bloqueada - uma conta bancária coberta por um acordo 

escrito entre uma autoridade de gestão, ou um organismo intermédio, e o organismo 

que executa um instrumento financeiro, ou, no caso de uma operação PPP, por um 

acordo escrito entre um organismo público beneficiário e o parceiro privado aprovado 

pela autoridade de gestão ou por um organismo intermédio, criado especificamente 

para deter fundos a pagar após o período de elegibilidade no caso de um instrumento 

financeiro, ou durante o período de elegibilidade e/ou após o período de elegibilidade 

no caso de uma operação PPP, exclusivamente para os efeitos previstos no artigo 42º, 

nº 1, alínea c), nº 2 ou nº 3, e no artigo 64º , ou uma conta bancária criada em termos 

que proporcionem garantias equivalentes sobre os pagamentos efetuados pelo fundo 

(REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Conteúdo do aparelho digestivo - o conteúdo do aparelho digestivo de 

mamíferos e ratites (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Controlo veterinário - qualquer controlo físico e/ou formalidade administrativa 
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que diga respeito aos produtos referidos no artigo 1º e que vise, de modo directo ou 

indirecto, assegurar a protecção da saúde pública ou animal (DIRECTIVA DO CONSELHO 

(89/662/CEE) de 11 de Dezembro de 1989) 

 

Consumidor - uma pessoa singular que atue com fins que não se incluam no 

âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional (DIRETIVA 

2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Consumidor final - o último consumidor de um género alimentício que não o 

utilize como parte de qualquer operação ou actividade de uma empresa do sector 

alimentar. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002) 

 

Contaminação - a presença ou introdução de um risco (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E 

DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Contentor - qualquer grade, caixa, receptáculo ou outra estrutura rígida utilizada 

para o transporte de animais e que não constitua um meio de transporte (REG (CE) nº 

1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Contrato de parceria - o documento de constituição de uma parceria com ou 

sem personalidade jurídica, por via do qual entidades públicas e ou privadas se 

obrigam a assegurar o desenvolvimento de atividades tendentes à satisfação de 

necessidades comuns e no qual se encontram estabelecidos os objetivos dessa 

parceria e as obrigações, deveres e responsabilidades dos seus membros, bem como a 

designação da entidade coordenadora (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 
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Controlo de identidade - uma inspeção visual para verificar se o conteúdo e a 

rotulagem de uma remessa, incluindo as marcas dos animais, os selos e os meios de 

transporte, correspondem à informação fornecida nos certificados oficiais, nos 

atestados oficiais e nos outros documentos que acompanham a remessa (REG (UE) 

2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Controlo documental - o exame dos certificados oficiais, atestados oficiais e 

outros documentos, incluindo os de caráter comercial, que devem acompanhar a 

remessa em aplicação das regras a que se refere o artigo 1º , nº 2, do artigo 56º, nº 1, 

ou dos atos de execução adotados nos termos do artigo 77º , nº 3, do artigo 126º , nº 

3, do artigo 128º , nº 1, e do artigo 129º, nº 1; os do artigo 77º , nº 3, do artigo 126º, nº 

3, do artigo 128º , nº 1, e do artigo 129.º, nº 1 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – 

produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Controlo físico - um controlo dos animais ou mercadorias e, conforme adequado, 

controlos da embalagem, do meio de transporte, da rotulagem e da temperatura, a 

colheita de amostras para análise, teste ou diagnóstico e qualquer outro controlo 

necessário para verificar o cumprimento das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2 

(REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Controlo oficial - qualquer forma de controlo efetuado por uma autoridade 

competente com o objetivo de verificar o cumprimento do presente REG (REG (UE) nº 

2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 
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Controlo pelas autoridades aduaneiras - os controlos aduaneiros na 

aceção do artigo 5º, ponto 3, do REG (UE) nº 952/2013 (REG (UE) 2017/625 do PE e do 

Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Controlo prévio - o processo tendente à obtenção de autorização para o exercício 

da atividade pecuária e que integra, nomeadamente, as condições de bem-estar, 

higiene e sanidade animal, o plano de gestão de efluentes pecuários e dos 

subprodutos da exploração, quando exigível, bem como os requisitos ambientais a que 

está por lei obrigado  (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Controlo veterinário - qualquer controlo físico e/ou formalidade administrativa 

que diga respeito aos animais ou produtos referidos no artigo 1º e que vise, de modo 

directo ou indirecto, assegurar a protecção da saúde pública ou animal (DIRECTIVA DO 

CONSELHO (90/425/CEE) de 26 de Junho de 1990) 

 

Controlos aduaneiros - os atos específicos executados pelas autoridades 

aduaneiras a fim de garantirem o cumprimento da legislação aduaneira e de outra 

legislação que regule a entrada, a saída, o trânsito, a circulação, o armazenamento e a 

utilização para fins especiais de mercadorias que circulem entre o território aduaneiro 

da União e países ou territórios que não façam parte desse território, bem como a 

presença e a circulação no território aduaneiro da União de mercadorias não-UE e de 

mercadorias sujeitas ao regime de destino especial (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 
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Controlos das emissões - controlos que exigem uma limitação específica das 

emissões, como por exemplo um valor-limite de emissão, ou que de outro modo 

especificam limites ou condições quanto aos efeitos, à natureza ou a outras 

características de uma emissão ou das condições de exploração que afectem as 

emissões. O uso do termo «controlo das emissões» na presente directiva, a respeito 

das disposições de qualquer outra directiva, não supõe de modo algum a 

reinterpretação dessas disposições (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de 

Outubro de 2000)  

 

Controlos zootécnicos - qualquer controlo físico e/ou formalidade 

administrativa que diga respeito aos animais abrangidos pelas directivas mencionadas 

na parte II do anexo A e que vise, de modo directo ou indirecto, assegurar o 

melhoramento das raças animais (DIRECTIVA DO CONSELHO (90/425/CEE) de 26 de Junho de 

1990) 

 

Conversão - a transição da produção não biológica para a produção biológica num 

determinado período durante o qual se aplicam as disposições do presente REG 

relativas à produção biológica (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 

2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Coorte - um grupo de bovinos que inclui animais:  

i) nascidos no mesmo efectivo que o bovino afectado nos 12 meses precedentes ou 

seguintes à data de nascimento do animal afectado, bem como  
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ii) criados em qualquer momento durante o primeiro ano de vida juntamente com o 

bovino afectado no primeiro ano de vida (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 

22 de Maio de 2001)  

 

Corantes - os corantes na aceção do anexo I, ponto 2, do REG (CE) nº 1333/2008 (REG (UE) 

2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 

de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 

de Junho de 2019)  

 

Correctivos orgânicos do solo  - ver em Fertilizantes orgânicos e correctivos 

orgânicos do solo 

 

Corretor - qualquer empresa que organize a valorização ou eliminação de resíduos 

por conta de outrem, incluindo os corretores que não tomem fisicamente posse dos 

resíduos (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 

Couros e peles tratados - produtos derivados de couros e peles não tratados, 

excluindo ossos de couro, que foram:  

a) Submetidos a secagem;  

b) Salgados a seco ou em salmoura durante um período de pelo menos 14 dias antes 

da expedição;  

c) Salgados durante um período de pelo menos sete dias com sal marinho, adicionado 

de 2 % de carbonato de sódio;  
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d) Submetidos a secagem durante um período de pelo menos 42 dias a uma 

temperatura de pelo menos 20 °C; ou  

e) Submetidos a um processo de conservação diferente do curtimento (REG (UE) 

Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Couros e peles não tratados - todos os tecidos cutâneos e subcutâneos que 

não tenham sido submetidos a tratamento, com excepção do corte, da refrigeração ou 

da congelação (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Coxas de rã - partes posteriores do corpo seccionado transversalmente por trás dos 

membros anteriores, evisceradas e esfoladas, de animais da espécie Rana (família 

Ranidae). (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Creme de castanha - produto, levado à consistência apropriada, resultante da 

mistura de água, açúcares e pelo menos 380 g de polme de castanha (de Castanea 

sativa) por 1000 g de produto acabado (Decreto-Lei nº 230/2003 de 27 de Setembro) 

 
Creme de (complementado pelo nome do fruto ou da matéria-

prima utilizada)  - a) licor com um teor mínimo de produtos edulcorantes de 250 

gramas por litro, expresso em açúcar invertido;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do creme de (complementado pelo nome do 

fruto ou da matéria-prima utilizada) é de 15 %;  

c) Aplicam-se a esta bebida espirituosa as regras relativas às substâncias e preparações 

aromatizantes para licores, estabelecidas na categoria 33;  

d) Não se podem utilizar produtos lácteos como matéria prima;  
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e) O fruto ou a matéria prima utilizada na denominação legal deve ser o fruo ou a 

matéria prima que confere ao licor o seu sabor predominante;  

f) A denominação legal pode ser complementada pelo termo «licor»;  

g) A denominação legal «creme de cassis» só pode ser utilizada para licores produzidos 

com groselha-negra com um teor de produtos edulcorantes superior a 400 gramas por 

litro, expresso em açúcar invertido (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que 

dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

 
Criação em exploração - a criação de animais de aquicultura numa exploração 

ou numa zona de exploração de moluscos (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de 

Outubro de 2006)  

  

Criação líquida de postos de trabalho - o aumento líquido do número de 

trabalhadores a tempo inteiro, correspondente a 1800 h/ano, diretamente 

empregados na empresa, calculado pela diferença entre o número de trabalhadores da 

empresa no momento da apresentação do último pedido de pagamento e a média 

mensal do número de trabalhadores nos seis meses anteriores à data de apresentação 

da candidatura, a demonstrar através dos mapas de remunerações da segurança 

social, e desde que reúna cumulativamente as seguintes condições: 

i) Ter por base a celebração de contrato de trabalho escrito entre a empresa 

beneficiária e o trabalhador; 

ii) Os trabalhadores a contratar não terem tido vínculo laboral com a empresa 

beneficiária ou empresas parceiras ou associadas desta, durante os 12 meses 

anteriores à data de apresentação da candidatura; 
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iii) Não corresponder a postos de trabalho de gerentes, administradores e ou sócios da 

empresa beneficiária, com exceção do autoemprego criado por beneficiários das 

prestações de desemprego, ou de gerentes remunerados em empresas novas, desde 

que a primeira despesa ocorra até 3 meses após a data da sua constituição; 

iv) Os postos de trabalho criados estarem diretamente associados ao desenvolvimento 

da operação objeto de apoio. (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Crianças de pouca idade - as crianças com idade compreendida entre 1 e 3 anos 

(Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 

 
 

Critério de higiene dos processos - critério que indica se o processo de 

produção funciona de modo aceitável. Não é aplicável aos produtos colocados no 

mercado. Estabelece um valor de contaminação indicativo, acima do qual se tornam 

necessárias medidas correctivas para preservar a higiene do processo em 

conformidade com a legislação alimentar (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de 

Novembro de 2005) 

 

Critério de segurança dos géneros alimentícios - critério que define a 

aceitabilidade de um produto ou de um lote de géneros alimentícios aplicável aos 

produtos colocados no mercado (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 

2005) 

 

Critério microbiológico - um critério que define a aceitabilidade de um 

produto, de um lote de géneros alimentícios ou de um processo, baseado na ausência 

ou na presença de microrganismos, ou no seu número, e/ou na quantidade das suas 
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toxinas/metabolitos, por unidade (s) de massa, volume, área ou lote (REG (CE) Nº 

2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Cultivo em solo - a produção em solo vivo ou em solo misturado ou fertilizado com 

materiais e produtos autorizados na produção biológica em ligação com o subsolo e o 

substrato rochoso (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável 

a partir de 1.1.21) 

 

Culturas permanentes - as culturas não rotativas, com exclusão dos prados 

permanentes e das pastagens permanentes, que ocupam as terras por cinco anos ou 

mais e dão origem a várias colheitas, incluindo os viveiros, e a talhadia de rotação 

curta (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Cumprimento de critérios microbiológicos - a obtenção de resultados 

satisfatórios ou aceitáveis, conforme fixados no anexo I, ao efectuar testes 

relativamente aos valores estabelecidos para os critérios, mediante a colheita de 

amostras, a realização de análises e a aplicação de medidas correctivas, em 

conformidade com a legislação alimentar e as instruções dadas pelas autoridades 

competentes (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Curtimento - o endurecimento de couros, por meio de agentes vegetais de 

curtimento, sais de crómio ou outras substâncias, tais como sais de alumínio, sais 

férricos, sais de silício, aldeídos ou quinonas ou outros endurecedores sintéticos (REG 

(UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  
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Custo de transacção - um custo adicional associado ao cumprimento de um 

compromisso, mas não diretamente imputável à sua execução ou não incluído nos 

custos ou na perda de rendimentos que são diretamente compensados, e que pode ser 

calculado com base no custo-padrão (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 
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Lista ordenada de textos legais referidosi   

 

1987 
REG (CEE) Nº 2658/87 DO 
CONSELHO de 23 de Julho de 
1987 

nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum 

1989 
DIRECTIVA DO CONSELHO 
de 11 de Dezembro de 1989 
(89/662/CEE) 

controlos veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, 
na perspectiva da 
realização do mercado interno 

1990 
DIRECTIVA DO CONSELHO de 
26 de Junho de 1990 
(90/425/CEE) 

controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao 
comércio intracomunitário de certos animais vivos e produtos, 
na perspectiva da realização do mercado interno 

1991 REG (CEE) Nº 2568/91 DA 
COMISSÃO de 11 de Julho de 
1991  

características dos azeites e dos óleos de bagaço de azeitona, 
bem como aos métodos de análise relacionados 

1994 
REG (CE) Nº 2100/94 DO 
CONSELHO de 27 de Julho de 
1994 

regime comunitário de protecção das variedades vegetais 

1995 
REG (CE, EURATOM) Nº 
2988/95 DO CONSELHO 
de 18 de Dezembro de 1995 

protecção dos interesses financeiros das Comunidades 
Europeias 

1996 
Portaria nº 1/96, de 3 de 
Janeiro, modificada pela 
Portaria nº 180/96, de 29 de 
Maio 

Define e estabelece as características e regras de fabrico, 
acondicionamento e rotulagem das cervejas 

 

 
Portaria nº 180/96, de 29 de 
Maio 

Altera o nº4.º e o anexo I da Portaria nº1/96, de 3 de Janeiro 
(define e estabelece as características e regras de fabrico, 
acondicionamento e rotulagem das cervejas) 

1999 
DIRECTIVA 1999/21/CE DA 
COMISSÃO  
de 25 de Março de 1999  

alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos 

 

 
DIRECTIVA 1999/31/CE DO 
CONSELHO 
de 26 de Abril de 1999 

deposição de resíduos em aterros  

2000 
DIRECTIVA 2000/36/CE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 23 de Junho de 2000  

produtos de cacau e de chocolate destinados à alimentação 
humana   

2000 
DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 23 de Outubro de 2000  

 

estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da 
política da água 
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2001 
REG (CE) Nº999/2001 DO PE E 
DO CONSELHO  
de 22 de Maio de 2001  

estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação 
de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis 

 DIRECTIVA 2001/110/CE DO 
CONSELHO de 20 de 
Dezembro de 2001  

mel 

2002  
REG (CE) Nº 178/2002 DO PE 
E DO CONSELHO 
de 28 de Janeiro de 2002 
 

determina os princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros 

alimentícios 

 
Decreto-Lei nº 110/2002 de 
16 de Abril 

Altera o Decreto-Lei nº41/2001, de 9 de Fevereiro, que aprova 
o estatuto do artesão e da unidade produtiva artesanal 

 
DIRECTIVA 2002/46/CE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 10 de Junho de 2002  

 

aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos suplementos alimentares 

2003 
Decreto-Lei nº 214/2003 de 
18 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
nº2001/110/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, relativa ao 
mel  

REG (CE) Nº 1831/2003 DO PE 
E DO CONSELHO  
de 22 de Setembro de 2003  

aditivos destinados à alimentação animal 

 
Decreto-Lei nº 225/2003 de 
24 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
nº2001/112/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, relativa aos 
sumos de frutos e a determinados produtos similares 
destinados à alimentação humana 

 
Decreto-Lei nº 230/2003 de 
27 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
nº2001/113/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, relativa aos 
doces e geleias de frutos, citrinadas e creme de castanha 
destinados à alimentação humana 

2004 
REG (CE) Nº 852/2004 DO PE 
E DO CONSELHO de 29 de 
Abril de 2004 

higiene dos géneros alimentícios 

 
REG (CE) Nº 853/2004 DO PE 
E DO CONSELHO de 29 de 
Abril de 2004 

estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 
alimentícios de origem animal 

2004 
REG (CE) Nº 854/2004 DO PE 
E DO CONSELHO  de 29 de 
Abril de 2004  

estabelece regras específicas de organização dos controlos 
oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo 
humano 
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2005 
REG (CE) nº 1/2005 DO 
CONSELHO de 22 de 
Dezembro de 2004 

protecção dos animais durante o transporte e operações afins 
e que altera as Directivas 64/432/CEE e 93/119/CE e o REG (CE) 
nº 1255/97 

 
REG (CE) Nº 183/2005 DO PE 
E DO CONSELHO  
de 12 de Janeiro de 2005  

estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais 

 
REG (CE) Nº 2073/2005 DA 
COMISSÃO de 15 de 
Novembro de 2005 

critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios 

2006 Decreto-Lei nº 194/2006 de 
27 de Setembro  
 

Regula a produção, controlo, certificação e comercialização de 
materiais de propagação vegetativa de videira, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/43/CE, da 
Comissão, de 23 de Junho, que altera os anexos da Directiva n.º 
68/193/CEE, do Conselho, de 9 de Abril, relativa à 
comercialização dos materiais de propagação vegetativa da 
videira 

 
DIRECTIVA 2006/88/CE DO 
CONSELHO  
de 24 de Outubro de 2006  

requisitos zoossanitários aplicáveis aos animais de aquicultura 
e produtos derivados, assim como à prevenção e à luta contra 
certas doenças dos animais aquáticos 

 
REG (CE) Nº 1924/2006 DO PE 
E DO CONSELHO de 20 de 
Dezembro de 2006 

alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos 

2007 Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 
de Abril   
 

Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e 
colocação em serviço de instrumentos de pesagem não 
automáticos, transpondo a Directiva n.º 2014/31/UE 

 
Decreto-Lei nº 350/2007 de 
19 de Outubro 

Estabelece o quadro legal relativo à produção e 
comercialização do sal destinado a fins alimentares 

2008 
REG (CE) nº 1069/2009 DO PE 
E DO CONSELHO de 21 de 
Outubro de 2009 

regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano e que revoga o 
REG (CE) nº 1774/2002 (REG relativo aos subprodutos animais) 

 
Reg. (CE) nº 765/2008 do PE e 
do Conselho de 9 Julho de 
2008 

estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de 
produtos, e que revoga o REG (CEE) nº 339/93 

2008 
REG (CE) Nº 110/2008 DO PE  
E DO CONSELHO 
de 15 de Janeiro de 2008 

definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção 
das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o REG (CEE) nº 1576/89 do Conselhoii  

DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE 
E DO CONSELHO de 19 de 
Novembro de 2008  

resíduos e que revoga certas directivas 
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REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE 
E DO CONSELHO de 16 de 
Dezembro de 2008 

aditivos alimentares 

 
REG (CE) Nº 1334/2008 DO PE 
E DO CONSELHO de 16 de 
Dezembro de 2008 

aromas e a determinados ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre os géneros 
alimentícios e que altera o REG (CEE) nº 1601/91 do Conselho, 
os REGs (CE) nº 2232/96 e (CE) nº 110/2008 e a Directiva 
2000/13/CE 

 
DIRECTIVA 2008/118/CE DO 
CONSELHO de 16 de 
Dezembro de 2008  

regime geral dos impostos especiais de consumo e que revoga 
a Directiva 92/12/CEE 

2009 
REG (CE) Nº 491/2009 DO 
CONSELHO  
de 25 de Maio de 2009  
 

altera o REG (CE) nº 1234/2007 que estabelece uma 
organização comum dos mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas (REG «OCM única») 

 
DIRECTIVA 2009/54/CE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 18 de Junho de 2009  

exploração e à comercialização de águas minerais naturais   

 

 
REG (CE) Nº 606/2009 DA 
COMISSÃO de 10 de Julho de 
2009  
 

estabelece regras de execução do REG (CE) nº 479/2008 do 
Conselho no que respeita às categorias de produtos 
vitivinícolas, às práticas enológicas e às restrições que lhes são 
aplicáveis 

 
REG (CE) Nº 767/2009 DO PE 
E DO CONSELHO de 13 de 
Julho de 2009  
 

relativo à colocação no mercado e à utilização de alimentos 
para animais, que altera o REG (CE) nº 1831/2003 e revoga as 
Directivas 79/373/CEE do Conselho, 80/511/CEE da Comissão, 
82/471/CEE do Conselho, 83/228/CEE do Conselho, 93/74/CEE 
do Conselho, 93/113/CE do Conselho e 96/25/CE do Conselho 
e a Decisão 2004/217/CE da Comissão 

 
Lei nº 75/2009 de 12 de 
Agosto 

Estabelece normas com vista à redução do teor de sal no pão 
bem como informação na rotulagem de alimentos embalados 
destinados ao consumo humano 

 Portaria n.º 1129/2009  de 1 
de Outubro 

 

Aprova o REG do Controlo Metrológico dos Instrumentos de 
Medição e Registo da Temperatura a Utilizar nos Meios de 
Transporte nas Instalações de Depósito e Armazenagem dos 
Alimentos a Temperatura Controlada e revoga a Portaria n.º 
1150/97, de 12 de Novembro 

2009 
REG (CE) nº1069/2009 DO PE 
E DO CONSELHO de 21 de 
Outubro de 2009 

define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e 
produtos derivados não destinados ao consumo humano e que 
revoga o REG (CE) nº1774/2002 (REG relativo aos subprodutos 
animais) 
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 DIRECTIVA 2009/54/CE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 18 de Junho de 
2009  

exploração e à comercialização de águas minerais naturais 

 
REG (CE) Nº 491/2009 DO 
CONSELHO  

de 25 de Maio de 2009  

altera o REG (CE) n. o 1234/2007 que estabelece uma 
organização comum dos mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas (REG «OCM única») 

 
REG (CE) Nº 1107/2009 DO PE 
E DO CONSELHO de 21 de 
Outubro de 2009 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que 
revoga as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho 

2010 
Decreto-Lei nº 101/2010 de 
21 de Setembro 

Estabelece uma designação para os sumos de frutos obtidos a 
partir de um produto concentrado e fixa os valores para a 
verificação da respectiva qualidade, transpõe a Directiva 
nº2009/106/CE, da Comissão, de 14 de Agosto, e procede à 
primeira alteração ao Decreto-Lei nº225/2003, de 24 de 
Setembro 

2011 
REG (UE) Nº 142/2011 DA 
COMISSÃO  
de 25 de Fevereiro de 2011  
 

aplica o REG (CE) nº 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos 
animais e produtos derivados não destinados ao consumo 
humano e que aplica a Directiva 97/78/CE do Conselho no que 
se refere a certas amostras e certos artigos isentos de 
controlos veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida 
directiva 

 
Decreto-Lei nº 85/2015 de 21 
de Maio 

Estabelece o regime jurídico aplicável aos mercados locais de 
produtores 

 
DIRECTIVA 2011/64/UE DO 
CONSELHO  
de 21 de Junho de 2011  

estrutura e taxas dos impostos especiais sobre o consumo de 
tabacos manufacturados 

 
REG (UE) Nº 1169/2011 DO PE 
E DO CONSELHO de 25 de 
Outubro de 2011 

prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios, que altera os REGs (CE) nº 1924/2006 e (CE) nº 
1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as 
Directivas 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 REG 
(CE) nº 608/2004 da Comissão 

 
DIRECTIVA 2011/91/UE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 13 de Dezembro de 2011  

menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual 
pertence um género alimentício 

 
REG (UE) Nº1308/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 17 de 
Dezembro de 2013   

organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e 
que revoga os REGs (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 
1037/2001 e (CE) nº 1234/2007 do Conselho 
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2012 
REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 
29/2012 DA COMISSÃO de 13 
de Janeiro de 2012 
 

 normas de comercialização do azeite 

 
REG (UE) Nº 1151/2012 DO PE 
E DO CONSELHO  
de 21 de Novembro de 2012  

regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios 

2013 
Lei nº 27/2013 de 12 de Abril Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a atividade de 

comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e 
vendedores ambulantes, bem como o regime aplicável às feiras 
e aos recintos onde as mesmas se realizam 

 
Decreto-Lei nº 78/2013 de 11 
de Junho 

Estabelece as definições, denominações e características, 
formas de acondicionamento a que devem obedecer o café, 
sucedâneos de café e suas misturas, bem como, as regras 
relativas à respectiva rotulagem e comercialização 

 REG (UE) Nº 608/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 12 de 
Junho de 2013 

intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o 
cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade 
intelectual e que revoga o REG (CE) nº 1383/2003 do Conselho 

 
Decreto-Lei nº 81/2013 de 14 
de Junho 

Aprova o novo regime de exercício da atividade pecuária e 
altera os Decretos-Leis nº202/2004, de 18 de Agosto, e 
nº142/2006, de 27 de Julho 

 
REG de Execução (UE) Nº 
716/2013 DA COMISSÃO de 
25 de Julho de 2013 

regras de execução do REG (CE) nº 110/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas 

 Decreto-Lei n.º 135/2013 
de 4 de Outubro 
 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 
de Abril, que estabelece as regras de designação, competência 
e funcionamento das entidades que exercem o poder de 
autoridade de saúde  

REG (UE) Nº952/2013 DO PE E 
DO CONSELHO  
de 9 de Outubro de 2013 

estabelece o Código Aduaneiro da União 

 
REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 
1337/2013 DA COMISSÃO de 
13 de Dezembro de 2013 

regras de execução do REG (UE) nº 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito à indicação do país 
de origem ou do local de proveniência da carne fresca, 
refrigerada e congelada de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves de capoeira 

 
REG (UE) Nº1303/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 17 de 
Dezembro de 2013 

disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo 
de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos 
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Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o REG (CE) nº 
1083/2006 do Conselho  

2013 
REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 17 de 
Dezembro de 2013  

apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER) e que revoga o REG (CE) 
nº 1698/2005 do Conselho 

 
REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 17 de 
Dezembro de 2013 

financiamento, gestão e acompanhamento da Política Agrícola 
Comum e que revoga os REGs (CEE) nº 352/78, (CE) nº 
165/94,(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e 
(CE) nº 485/2008 do Conselho 

 
Decreto-Lei nº 81/2013 de 14 
de Junho 

Novo regime de exercício da atividade pecuária 

 
Decreto-Lei n.º 135/2013 
de 4 de Outubro 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, de 
2 de Abril, que estabelece as regras de designação, 
competência e funcionamento das entidades que exercem o 
poder de autoridade de saúde 

 
REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 17 de 
Dezembro de 2013  

estabelece regras para os pagamentos directos aos agricultores 
ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola 
comum e que revoga o REG (CE) nº 637/2008 do Conselho e o 
REG (CE) nº 73/2009 do Conselho 

 
REG (UE) Nº1308/2013 DO PE 
E DO CONSELHO de 17 de 
Dezembro de 2013   

estabelece uma organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas e que revoga os REGs (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 e (CE) nº 1234/2007 do Conselho 

2014 
REG (UE) Nº 251/2014 DO PE 
E DO CONSELHO de 26 de 
Fevereiro de 2014 

definição, descrição, apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados 
e que revoga o REG (CEE) nº1601/91 do Conselho 

 
DIRETIVA 2014/40/UE DO PE 
E DO CONSELHO de 3 de Abril 
de 2014  
 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados- -Membros no que respeita ao 
fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e 
produtos afins e que revoga a Directiva 2001/37/CE 

 
Portaria Nº 230/2014, de 11 
de Novembro 

Estabelece o regime de aplicação da acção 3.2, «Investimento 
na exploração agrícola» e da acção 3.3, «Investimento na 
transformação e comercialização de produtos agrícolas» da 
Medida 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, designado por PDR 
2020 

2015 
Decreto-Lei nº 10/2015 de 16 
de Janeiro 

Regime Jurídico de acesso e exercício de actividades de 
comércio, serviços e restauração 

 
Portaria Nº 52/2015, de 26 de 
Fevereiro   

Fixa as características a que devem obedecer os diferentes 
tipos de pão e de produtos afins do pão ou de padaria fina e 
revoga a Portaria nº425/98, de 25 de Julho 

 Decreto-Lei nº 85/2015 de 21 
de Maio 

Estabelece o regime jurídico aplicável aos mercados locais de 
produtores 
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Decreto-Lei nº 175/2015 de 
25 de Agosto 

Estabelece as definições, as denominações, os requisitos de 
qualidade, as regras de rotulagem e as formas de 
acondicionamento a que deve obedecer a batata para 
consumo humano da espécie Solanum tuberosum L., e dos 
seus híbridos, destinada a ser comercializada e consumida no 
estado fresco, com exclusão das batatas de conservação 
destinadas à transformação industrial, assim como o respectivo 
regime sancionatório 

 REG (UE) 2015/2283 DO PE E 
DO CONSELHO de 25 de 
Novembro de 2015 

relativo a novos alimentos, que altera o REG (UE) n.o 
1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga 
o REG (CE) n.o 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho e 
o REG (CE) n.o 1852/2001 da Comissão 

2016 
REG (UE) 2016/429 DO PE E 
DO CONSELHO de 9 de Março 
de 2016 

doenças animais transmissíveis e que altera e revoga 
determinados actos no domínio da saúde animal («Lei da 
Saúde Animal») 

 
Portaria Nº 152/2016 de 25 
de Maio 

Estabelece o regime de aplicação da acção nº10.2, 
«Implementação das estratégias», integrada na medida nº10, 
«LEADER», da área nº4 «Desenvolvimento local», do Programa 
de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 
designado por PDR 2020 

 
Decreto-Lei nº 26/2016 de 9 
de Junho 

Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem 
jurídica interna, das obrigações decorrentes do REG (UE) 
nº1169/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
Outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos 
consumidores dos géneros alimentícios, e do REG de Execução 
(UE) nº1337/2013, da Comissão, de 13 de Dezembro, no que 
respeita à indicação do país de origem ou do local de 
proveniência da carne fresca, refrigerada e congelada de suíno, 
de ovino, de caprino e de aves de capoeira, e transpõe a 
Directiva nº2011/91/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Dezembro  

 
REG (UE) 2016/2031 do PE e 
do Conselho, de 26 de 
Outubro de 2016, 

medidas de protecção contra as pragas dos vegetais, e que 
altera os REGs (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 e (UE) n.º 
1143/2014 do PE e do Conselho e revoga as Directivas 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 
2006/91/CE e 2007/33/CE do Conselho 

 
REG (UE) Nº 2016/429 DO PE 
E DO CONSELHO de 9 de 
Março de 2016 

doenças animais transmissíveis e que altera e revoga 
determinados actos no domínio da saúde animal («Lei da 
Saúde Animal») 

 
COMUNICAÇÃO DA 
COMISSÃO 2016/C 278/01 

sobre a implementação de sistemas de gestão da segurança 
alimentar que abrangem programas de pré-requisitos (PRP) e 
procedimentos baseados nos princípios HACCP, incluindo a 
facilitação/flexibilidade de implementação em determinadas 
empresas do sector alimentar  



          A a C 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 A a C 12ª 167/168 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou 
parcial sem autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo 
accionados os mecanismos legalmente previstos 

2017 
REG (UE) 2017/625 do PE e do 
Conselho de 15 de Março 
de 2017  

controlos oficiais e outras actividades oficiais que visam 
assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros 
alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde 
e bem-estar animal, fitossanidade e produtos 
fitofarmacêuticos, que altera os REGs (CE) nº 999/2001, (CE) 
nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) 
nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 
2016/2031 do PE e do Conselho, os REGs (CE) nº 1/2005 e (CE) 
nº 1099/2009 do Conselho, e as Directivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE do 
Conselho, e que revoga os REGs (CE) nº 854/2004 e (CE) 
nº 882/2004 do PE e do Conselho, as Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 
97/78/CE do Conselho e a Decisão 92/438/CEE do Conselho 
(REG sobre os controlos oficiais) (Texto relevante para efeitos 
do EEE)   

 
Decreto-Lei nº 43/2017 de 18 
de Abril  
 

Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e 
colocação em serviço de instrumentos de pesagem não 
automáticos, transpondo a Directiva n.º 2014/31/UE 

 
REG (UE) 2017/1001 DO PE E 
DO CONSELHO de 14 de 
Junho de 2017  

marca da União Europeia 

 
Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 
de Junho 

Estabelece o regime aplicável à composição, rotulagem e 
comercialização do leite, dos produtos derivados do leite e aos 
produtos extraídos do leite, transpondo a Directiva (UE) 
nº2015/2203 

2018 
REG DELEGADO (UE) 
2018/273 DA COMISSÃO de 
11 de Dezembro de 2017  
 

completa o REG (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, no respeitante ao regime de autorizações para 
plantações de vinhas, ao cadastro vitícola, aos documentos de 
acompanhamento e à certificação, ao registo de entradas e de 
saídas, às declarações obrigatórias, às comunicações e 
notificações e à publicação das informações recebidas nesse 
âmbito, bem como o REG (UE) nº 1306/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no respeitante à fiscalização e às 
sanções em causa, que altera os REGs (CE) nº 555/2008, (CE) nº 
606/2009 e (CE) nº 607/2009 da Comissão e que revoga o REG 
(CE) nº 436/2009 da Comissão e o REG Delegado (UE) 
2015/560 da Comissão 

 
REG (UE) 2018/848 DO PE E 
DO CONSELHO de 30 de Maio 
de 2018 - aplicável a partir de 
1.1.21 

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e 
que revoga o REG (CE) nº 834/2007 do Conselho 

 
 REG DELEGADO (UE) 
2018/1145 DA COMISSÃO de 
7 de Junho de 2018  

altera o REG Delegado (UE) 2017/891 no respeitante às 
organizações de produtores no sector das frutas e produtos 
hortícolas 
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Decreto-Lei nº 64/2018 de 7 
de Agosto 

Consagra o estatuto da agricultura familiar 

 

 Decreto-Lei n.º 110/2018 
de 10 de Dezembro 

Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as 
Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943 
 

2019 
REG (UE) 2019/787 DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 17 de Abril de 
2019 relativo à  

definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas 
espirituosas, à utilização das denominações das bebidas 
espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros 
alimentícios e à proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, à utilização de álcool etílico e de 
destilados de origem agrícola na produção de bebidas 
alcoólicas, e que revoga o REG (CE) nº 110/2008iii 

 

 
i Os textos legais podem ser procurados nos seguintes sites: 

 

https://dre.pt/ 

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

No entanto e em caso de dificuldade na pesquisa a QUALIFICA/oriGIn Portugal pode enviar 
para os seus membros qualquer dos textos referidos 

 
ii As matérias que dizem respeito às Indicações Geográficas foram revogadas pelo Reg. UE 
2019/787 
iii Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às 

Indicações Geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019  

 


