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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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Data de durabilidade - o período durante o qual, respeitadas as condições de 

armazenagem correctas, o responsável pela rotulagem garante que o alimento para 

animais conserva as suas propriedades declaradas; apenas pode ser indicada uma data 

de durabilidade relativamente ao alimento no seu todo, data essa que será 

determinada com base na data de durabilidade de cada um dos seus componentes 

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

 

Data de durabilidade mínima de um género alimentício - a data até à 

qual o género alimentício conserva as suas propriedades específicas nas condições de 

conservação adequadas. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 

2011) 

 

Data da instalação - a data em que o requerente executa ou conclui uma ou 

várias ações relacionadas com a instalação referida na alínea n) (jovem agricultor) (REG 

(UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Decisão - o ato de uma autoridade aduaneira em matéria de legislação aduaneira 

que decida sobre um caso concreto e produza efeitos jurídicos relativamente à pessoa 

ou pessoas em causa (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 
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Declaração nutricional ou  rotulagem nutricional -  informação que especifique:  

a) O valor energético; ou  

b) O valor energético e apenas um ou mais dos seguintes nutrientes:  

— lípidos (ácidos gordos saturados, ácidos gordos monoinsaturados e ácidos gordos 

polinsaturados),  

— hidratos de carbono (açúcares, polióis, amido),  

— sal,  

— fibra,  

— proteínas,  

— todas as vitaminas ou sais minerais enumerados no anexo XIII, parte A, ponto 1, 

quando estejam presentes em quantidade significativa, nos termos do anexo XIII, parte 

A, ponto 2. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Declaração sumária de entrada - o ato pelo qual uma pessoa informa as 

autoridades aduaneiras, na forma e segundo as modalidades prescritas, e dentro de 

um prazo específico, da introdução das mercadorias no território aduaneiro da União 

(REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Declaração sumária de saída - o ato pelo qual uma pessoa informa as 

autoridades aduaneiras, na forma e segundo as modalidades prescritas, e dentro de 

um prazo específico, da retirada das mercadorias do território aduaneiro da União (REG 

(UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 
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Declaração de depósito temporário - o ato pelo qual uma pessoa indica, na 

forma e segundo as modalidades prescritas, que as mercadorias estão em depósito 

temporário (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Declaração aduaneira - o ato pelo qual uma pessoa manifesta, na forma e 

segundo as modalidades prescritas, a vontade de atribuir a uma mercadoria 

determinado regime aduaneiro, indicando, se for caso disso, os procedimentos 

específicos a aplicar (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Declaração de reexportação - o ato pelo qual uma pessoa indica, na forma e 

segundo as modalidades prescritas, a intenção de retirar do território aduaneiro da 

União mercadorias não-UE, com exceção das que se encontrem sujeitas a regime de 

zona franca ou em depósito temporário (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Outubro de 2013) 

  

Declarante - a pessoa que entrega uma declaração aduaneira, uma declaração de 

depósito temporário, uma declaração sumária de entrada, uma declaração sumária de 

saída, uma declaração de reexportação ou uma notificação de reexportação em nome 

próprio, ou a pessoa em cujo nome é entregue essa declaração ou notificação (REG (UE) 

Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Denominação corrente - a denominação aceite como denominação do género 

alimentício pelos consumidores do Estado-Membro em que este é vendido, sem 

necessidade de qualquer outra explicação. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 

25 de Outubro de 2011) 
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Denominação de Origem - uma denominação que identifique um produto: 

a) Originário de um local ou região determinados, ou, em casos excecionais, de um 

país; 

 

b) Cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio 

geográfico específico, incluindo os seus factores naturais e humanos; e 

 

c) Cujas fases de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada. (REG (UE) 

Nº 1151/2012 DO PE E DO CONSELHO, de 21 de Novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade 

dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios) 

 

Denominação de origem - o nome de uma região, de um local determinado ou, 

em casos excecionais e devidamente justificáveis, de um país, utilizado para designar 

um produto a que se refere o artigo 92º , nº1, que cumpra os seguintes requisitos:  

i) a qualidade e as características do produto são essencial ou exclusivamente devidas 

a um meio geográfico específico, com os fatores naturais e humanos inerentes ao 

mesmo,  

ii) as uvas a partir das quais o produto é produzido provêm exclusivamente dessa zona 

geográfica,  

iii) a produção ocorre nessa zona geográfica, e  

o produto é obtido a partir de castas pertencentes à espécie Vitis vinífera (REG (UE) 

Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Denominação de origem  - o nome de uma região, de um local determinado ou, 

em casos excecionais, de um país que serve para designar ou identificar um produto: 
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a) Originário dessa região, desse local determinado ou desse país; 

b) Cuja qualidade ou características se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio 

geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação 

e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada. 

São igualmente consideradas denominações de origem certas denominações 

tradicionais, geográficas ou não, que designem um produto originário de uma região, 

ou local determinado, e que satisfaçam as condições previstas na alínea b) (CPI Art 299º - 

Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

 

 

 

Denominação de venda - nome de qualquer dos produtos vitivinícolas 

aromatizados previsto no presente REG  (REG (UE) nº 251/2014 DO PE E DO CONSELHO de 26 de 

Fevereiro de 2014) 

 

Denominação descritiva - uma denominação que forneça uma descrição do 

género alimentício e, se necessário, da sua utilização, de modo suficientemente claro 

para permitir ao consumidor conhecer a sua natureza real e distingui-lo de outros 

produtos com os quais poderia ser confundido. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Denominação legal - a denominação de um género alimentício prescrita pelas 

disposições da União que lhe são aplicáveis ou, na falta de tais disposições da União, a 

denominação prevista nas disposições legislativas, regulamentares ou administrativas 

aplicáveis no Estado-Membro em que o género alimentício é vendido ao consumidor 
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final ou aos estabelecimentos de restauração colectiva. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Denominação legal - a denominação sob a qual a bebida espirituosa é colocada 

no mercado, na aceção do artigo 2º, nº 2, alínea n), 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)  

 

 

Depositário autorizado - a pessoa singular ou colectiva autorizada pelas 

autoridades competentes de um Estado-Membro, no exercício da sua profissão, a 

produzir, transformar, deter, receber e expedir, num entreposto fiscal, produtos 

sujeitos ao imposto especial de consumo em regime de suspensão do imposto 

(DIRECTIVA 2008/118/CE DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

  
 

Depósito temporário - a situação das mercadorias não-UE armazenadas 

temporariamente sob fiscalização aduaneira durante o período entre a sua 

apresentação à alfândega e a sua sujeição a um regime aduaneiro ou a reexportação 

(REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Derivados de gorduras - produtos derivados de gorduras fundidas, que, no que 

se refere às gorduras fundidas de matérias de categoria 1 ou de categoria 2, foram 

transformados em conformidade com o anexo XIII, capítulo XI (REG (UE) Nº142/2011 DA 

COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  
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Descarga directa em águas subterrâneas - a descarga de poluentes em 

águas subterrâneas sem passagem pelo solo ou pelo subsolo (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE 

E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Descrição - a lista de características específicas de um produto vitivinícola 

aromatizado  (REG (UE) nº 251/2014 DO PE E DO CONSELHO de 26 de Fevereiro de 2014) 

 

Desenho ou modelo - desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou 

de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, 

contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua 

ornamentação. (CPI Art 173º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

 

Designação - os termos utilizados na rotulagem, apresentação e embalagem de 

uma bebida espirituosa, nas guias de transporte de uma bebida espirituosa, nos 

documentos comerciais, nomeadamente nas faturas e notas de entrega e na 

publicidade 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)  

 

Designação de origem - a menção de um nome geográfico na embalagem ou no 

rótulo que lhe está ligado (REG DE EXEC (UE) Nº 29/2012 DA COMISSÃO de 13 de Janeiro de 2012) 

 

Despesas públicas - todas as contribuições públicas para o financiamento de 

operações provenientes do orçamento de autoridades públicas nacionais, regionais ou 
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locais, do orçamento da União relacionado com os FEEI, do orçamento de organismos 

de direito público ou do orçamento de associações de autoridades públicas ou de 

organismos de direito público; para efeitos de determinação da taxa de 

cofinanciamento para os programas ou para as prioridades do FSE, podem incluir 

recursos financeiros constituídos com a contribuição coletiva de empregadores e de 

trabalhadores (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

 

Destilação - um processo de separação térmica que envolva uma ou mais etapas de 

separação destinadas a obter determinadas propriedades organoléticas ou um teor 

alcoólico mais elevado, ou ambos, independentemente de essas etapas serem 

efetuadas sob pressão normal ou a vácuo, consoante o dispositivo de destilação 

utilizado; pode tratar--se de uma destilação única ou múltipla ou de redestilação (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)  

 

Destilado de origem agrícola - um líquido alcoólico resultante de destilação, 

após fermentação alcoólica, de produtos agrícolas constantes do anexo I do Tratado, 

que não apresente as características do álcool etílico, e que conserve o aroma e o 

sabor das matérias-primas 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)  
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Destinatário final - uma pessoa singular ou coletiva que recebe apoio financeiro 

de um instrumento financeiro (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013)  

  

Destinatário registado - a pessoa singular ou colectiva autorizada pelas 

autoridades competentes do Estado-Membro de destino, no exercício da sua profissão 

e nas condições fixadas por essas autoridades, a receber produtos sujeitos a impostos 

especiais de consumo que circulam em regime de suspensão do imposto, provenientes 

de outro Estado-Membro (DIRECTIVA 2008/118/CE DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

  
 

Detenção Caseira - a detenção, por pessoas singulares ou coletivas, de um 

número reduzido de animais de espécies pecuárias não cinegéticas, sendo, no âmbito 

do presente decreto-lei, isenta de licenciamento NREAP, e sujeita a registo prévio no 

Sistema Nacional de Identificação e Registo Animal (SNIRA) através do sistema de 

informação de gestão do NREAP (SI REAP), antes do início de atividade, considerando -

se que a posse desses animais tem o objetivo de lazer ou abastecimento do seu 

detentor com exceção das aves e leporídeos que poderão ser comercializados nos 

mercados locais de produtores, com os limites estabelecidos no anexo II ao presente 

decreto-lei, que dele faz parte integrante (Decreto-Lei n.º 85/2015 de 21 de Maio) 

 

Detenção oficial - o procedimento através do qual as autoridades competentes 

asseguram que os animais e as mercadorias sujeitos a controlos oficiais não são 

deslocados nem adulterados na pendência de uma decisão sobre o seu destino; tal 

inclui o armazenamento efetuado pelos operadores de acordo com as instruções e sob 
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o controlo das autoridades competentes (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz 

efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Detentor - qualquer pessoa, singular ou colectiva, com excepção dos 

transportadores, responsável pelos animais ou que se ocupe destes a título 

permanente ou temporário (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Detentor de resíduos - o produtor dos resíduos ou a pessoa singular ou colectiva 

que tem os resíduos na sua posse (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999)  

 

Detentor de um animal de companhia - uma pessoa singular que detém um 

animal de companhia, e que pode ser o proprietário do animal de companhia (REG (UE) 

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

 

Detentor das mercadorias - uma pessoa que é proprietária de mercadorias ou 

que é titular de um direito de disposição equivalente sobre as mesmas, ou que sobre 

elas exerce um controlo físico (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 

2013) 

  

Devedor - uma pessoa responsável por uma dívida aduaneira (REG (UE) Nº 952/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Diário de viagem - o documento estabelecido nos pontos 1 a 5 do anexo II do REG 

(CE) nº 1/2005 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  

de 2019) 
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Direitos de exportação - os direitos aduaneiros devidos aquando da exportação 

de mercadorias (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Direitos de importação - os direitos aduaneiros devidos aquando da importação 

de mercadorias (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Dispensa de pagamento - a dispensa da obrigação de pagamento de um 

montante de direitos de importação ou de direitos de exportação que não tenha sido 

pago (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Disponibilização no mercado - a oferta de um produto para distribuição, 

consumo ou utilização no mercado comunitário no âmbito de uma actividade 

comercial, a título oneroso ou gratuito (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 

2008) 

 

Disponibilização no mercado - a oferta de um instrumento para distribuição 

ou utilização no mercado da EU no âmbito de uma atividade comercial, a título 

oneroso ou gratuito (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

Distribuidor - a pessoa singular ou colectiva no circuito comercial, além do 

fabricante ou do importador, que disponibilize um produto no mercado (REG (CE) nº 

765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 
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Distribuidor - uma pessoa singular ou coletiva que faz parte da cadeia de 

distribuição, com exceção do fabricante ou do importador, e que disponibiliza 

instrumentos no mercado (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 
 

Dívida aduaneira - a obrigação de uma pessoa pagar o montante dos direitos de 

importação ou de exportação que se aplicam a determinadas mercadorias ao abrigo da 

legislação aduaneira em vigor (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 

2013) 

  

Doce - produto, levado à consistência gelificada apropriada, resultante da mistura de 

açúcares, polpa e ou polme de um ou mais tipos de frutos e água. Contudo, os doces 

de citrinos podem ser fabricados a partir do fruto inteiro, cortado em tiras e ou 

rodelas. As quantidades de polpa e ou polme utilizadas no fabrico de 1000 g de 

produto acabado não poderão ser inferiores a: 350 g, em geral; 250 g, no caso das 

groselhas vermelhas, das sorvas, dos frutos da espinheira das areias, das groselhas 

negras, dos frutos da roseira brava e dos marmelos; 150 g, no caso do gengibre; 160 g, 

no caso das castanhas de caju; 60 g, no caso dos maracujás (Decreto-Lei nº 230/2003 de 27 

de Setembro) 

 

Doce extra - produto, levado à consistência gelificada apropriada, resultante da 

mistura de açúcares, polpa não concentrada de um ou mais tipos de frutos e água. 

Contudo, os doces extra de frutos da roseira brava e os doces extra sem sementes de 

framboesa, amora, groselha negra, mirtilo e groselha vermelha podem ser fabricados, 

exclusivamente ou em parte, a partir de polmes não concentrados dos respectivos 

frutos. Os doces extra de citrinos podem ser fabricados a partir do fruto inteiro, 
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cortado em tiras e ou rodelas. Os seguintes frutos não podem ser utilizados, 

misturados com outros frutos, no fabrico de doces extra: maçãs, pêras, ameixas de 

caroço aderente, melões, melancias, uvas, abóboras, pepinos e tomates. 

As quantidades de polpa e ou polme utilizadas no fabrico de 1000 g de produto 

acabado não poderão ser inferiores a: 450 g, em geral; 350 g, no caso das groselhas 

vermelhas, das sorvas, dos frutos da espinheira das areias, das groselhas negras, dos 

frutos da roseira brava e dos marmelos; 250 g, no caso do gengibre; 230 g, no caso das 

castanhas de caju; 80 g, no caso dos maracujás (Decreto-Lei nº 230/2003 de 27 de Setembro) 

 
Documento - um documento, em papel ou em suporte eletrónico, que contém 

informações pertinentes no contexto do presente REG (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Doença – ver em Doença animal   

 

Doença - ocorrência de infeções e infestações nos animais, com ou sem sinais 

clínicos ou manifestações patológicas, provocadas por um ou mais agentes de doenças 

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

 

Doença - infecção clínica ou não clínica com um ou mais agentes etiológicos em 

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

 

Doença animal - uma doença na aceção do artigo 4º, ponto 16, do REG (UE) nº 

2016/429 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 

2019) 
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Doença emergente - doença grave, recentemente identificada, cuja origem 

poderá ou não estar estabelecida, susceptível de se propagar dentro de uma 

população e entre populações através, nomeadamente, das trocas comerciais de 

animais aquáticos e/ou seus produtos. Designa também uma doença incluída na lista, 

identificada numa nova espécie hospedeira ainda não incluída na parte II do Anexo IV 

como espécie sensível (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

 

Doenças dos animais - doenças mencionadas na lista de doenças dos animais 

estabelecida pela Organização Mundial da Saúde Animal ou no Anexo da Decisão 

2009/470/CE do Conselho (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 

2013) 

 

Doenças listadas - as doenças incluídas numa lista nos termos do artigo 5º , nº 1 

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

 
 

 

 

Edulcorantes de mesa - as preparações à base de edulcorantes autorizados, que 

podem conter outros aditivos alimentares e/ou ingredientes alimentares e que se 
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destinam à venda ao consumidor final como sucedâneos dos açúcares (REG (CE) Nº 

1333/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Edulcorar - a utilização de um ou mais produtos edulcorantes 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)  

 

EET  -  ver em Encefalopatias espongiformes transmissíveis  
 

EET - todas as encefalopatias espongiformes transmissíveis, com excepção das que 

afectem o ser humano (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

EET em pequenos ruminantes -  caso de encefalopatia espongiforme 

transmissível detetada num ovino ou caprino depois da realização de um teste 

confirmatório para detetar a presença da proteína PrP anormal (REG (CE) Nº999/2001 DO 

PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Embalagem - a operação destinada a realizar a protecção do produto através da 

utilização de um invólucro, de um recipiente ou de qualquer outro material adequado; 

pode, também, definir-se embalagem como o recipiente ou invólucro de um produto 

destinado a contê-lo, acondicioná-lo ou protegê-lo (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de 

Fevereiro) 

 

Embalagem -  a operação destinada a realizar a protecção do produto através da 

utilização de um invólucro, de um recipiente ou de qualquer outro material adequado; 
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pode, também, definir-se embalagem como o recipiente ou invólucro de um produto 

destinado a contê-lo, acondicioná-lo ou protegê-lo de tal modo que o seu conteúdo 

não possa ser modificado sem que aquela seja violada (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de 

Janeiro) 

 

Embalagem - os invólucros protetores, caixas de cartão, caixas, recipientes e 

garrafas utilizados no transporte ou venda 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)  

 

Encefalopatias espongiformes transmissíveis - ver em EET  

 

Efetivo pecuário - o número de animais mantidos numa exploração num dado 

momento ou período de tempo e que deve ser expresso em cabeças naturais, por 

espécie  (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Eliminação - qualquer operação que não seja de valorização, mesmo que tenha 

como consequência secundária a recuperação de substâncias ou de energia. O Anexo I 

contém uma lista não exaustiva de operações de eliminação (DIRECTIVA 1999/31/CE DO 

CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

 

Eliminação - qualquer operação que não seja de valorização, mesmo que tenha 

como consequência secundária a recuperação de substâncias ou de energia. O Anexo I 

contém uma lista não exaustiva de operações de eliminação (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE 

E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 
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Eluato - a solução obtida num ensaio de lixiviação em laboratório (DIRECTIVA 

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

  

Embalagem – colocação de um ou mais géneros alimentícios acondicionados num 

segundo recipiente, bem como o próprio recipiente2 (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO 

CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Embalagem exterior - qualquer embalagem na qual os produtos do tabaco ou 

produtos afins sejam colocados no mercado e que inclui uma embalagem individual ou 

um conjunto de embalagens individuais; os invólucros transparentes não são 

considerados embalagem exterior (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 

2014)  

  

Embalagem individual - a embalagem individual mais pequena de um produto 

do tabaco ou produto afim que é colocado no mercado (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO 

CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Emissões - substâncias que são libertadas quando um produto do tabaco ou 

produto afim é consumido de acordo com os fins previstos, como as substâncias 

contidas no fumo ou as substâncias libertadas durante o processo de utilização de 

produtos do tabaco sem combustão (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril 

de 2014)  

  

 
2 Veja também a definição de ACONDICIONAMENTO 
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Empreendimentos de turismo no espaço rural (TER) -  os 

estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de 

alojamento a turistas, preservando, recuperando e valorizando o património 

arquitetónico, histórico, natural e paisagístico dos respetivos locais e regiões onde se 

situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, 

de modo a ser assegurada a sua integração na envolvente, conforme definido no 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 

de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 

186/2015, de 3 de Setembro (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Empresa de produção aquícola - qualquer empresa, com ou sem fins 

lucrativos, pública ou privada, que se dedique a uma actividade relacionada com a 

criação, a manutenção ou a cultura de animais de aquicultura (DIRECTIVA 2006/88/CE DO 

CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  
 

Empresa do sector alimentar - qualquer empresa, com ou sem fins lucrativos, 

pública ou privada, que se dedique a uma actividade relacionada com qualquer das 

fases da produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios. (REG (CE) Nº 

178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002) 

 

Empresa do sector dos alimentos para animais - qualquer empresa, com 

ou sem fins lucrativos, pública ou privada, que se dedique a qualquer operação de 

produção, fabrico, transformação, armazenagem, transporte ou distribuição de 

alimentos para animais, incluindo qualquer operador que produza, transforme ou 
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armazene alimentos destinados à alimentação de animais na sua própria exploração 

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

 

Encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET) - as encefalopatias 

espongiformes transmissíveis, na acepção da alínea a) do nº1 do artigo 3º do REG (CE) 

nº999/2001 (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Energia proveniente de fontes renováveis - energia proveniente de fontes 

não fósseis renováveis, tais como a eólica, solar, geotérmica, das ondas, das marés, 

hidroelétrica, de gases de aterro, de gases das instalações de tratamento de águas 

residuais e de biogás (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Engarrafador - uma pessoa singular ou coletiva, ou um agrupamento de 

pessoas singulares ou coletivas, seja qual for o estatuto jurídico que o direito 

nacional confira ao agrupamento e aos membros deste, que engarrafa vinho ou 

que faz engarrafar vinho em seu nome (REG DELEGADO (UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 

de Dezembro de 2017)  

  

Engarrafamento - a colocação do vinho, como produto final, com objetivos 

comerciais, em recipientes de capacidade não superior a 60 litros (REG DELEGADO 

(UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 de Dezembro de 2017)  

 

Entidade coordenadora (EC) - a entidade que assegura a coordenação da 

parceria e da execução da operação, bem como a articulação entre as entidades 

parceiras (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 
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Entidade gestora (EG) - o responsável administrativo e financeiro, selecionado 

pelos membros do GAL, com capacidade para administrar fundos públicos e garantir o 

seu funcionamento (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Entrada na União ou entrada para a União - a ação de trazer animais e 

mercadorias para um dos territórios enumerados no anexo I do presente REG a partir 

do exterior a esses territórios, exceto no que respeita às regras a que se refere o artigo 

1º, nº 2, alínea g), para as quais essas expressões significam a ação de trazer 

mercadorias para o «território da União» na aceção do artigo 1º, nº 3, segundo 

parágrafo do REG (UE) 2016/2031 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a 

partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Entrada para a União – ver em Entrada na União 

 

Entreposto fiscal - o local onde são produzidos, transformados, detidos, 

recebidos ou expedidos pelo depositário autorizado, no exercício da sua profissão, 

produtos sujeitos a impostos especiais de consumo em regime de suspensão do 

imposto, em determinadas condições fixadas pelas autoridades competentes do 

Estado-Membro em que está situado o entreposto fiscal (DIRECTIVA 2008/118/CE DO 

CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

 

Entreposto pecuário - a instalação onde animais são agrupados, com o objetivo 

de constituição de lotes para abate ou para exploração em vida, sendo detidos por um 

comerciante (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 
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Envelhecimento ou maturação - o armazenamento de uma bebida 

espirituosa em recipientes adequados durante um certo período de tempo, para 

permitir que a bebida espirituosa seja submetida a reações naturais que lhe conferem 

características específicas (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)  

 

Enzima alimentar - um produto obtido de vegetais, animais, microrganismos ou 

respectivos produtos, incluindo produtos obtidos por um processo de fermentação 

que utiliza microrganismos:  

i) Que contenha uma ou várias enzimas capazes de catalisar uma reacção bioquímica 

específica; e  

ii) Que seja adicionado a um género alimentício com o intuito de desempenhar uma 

função tecnológica em qualquer fase do fabrico, transformação, preparação, 

tratamento, embalagem, transporte ou armazenagem de géneros alimentícios (REG (CE) 

Nº1332/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

 

Enzima alimentar - enzima alimentar na aceção do artigo 3º, nº2, alínea a), do 

REG (CE) nº1332/2008 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) 

 

Equídeos não domados - os equídeos que não podem ser amarrados nem 

conduzidos por um freio sem que isso lhes cause excitação, dor ou sofrimento 

evitáveis (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 
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Equídeos registados - os equídeos registados a que se refere a Directiva 

90/426/CEE (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Equipamento de aplicação de pesticidas - qualquer equipamento de 

aplicação de pesticidas na aceção do artigo 3º, ponto 4, da Diretiva 2009/128/CE (REG 

(UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Equivalência - que obedece aos mesmos objetivos e princípios, mediante a 

aplicação de regras que asseguram o mesmo nível de garantia da conformidade (REG 

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

 

Equivalente - em relação a diferentes sistemas, capaz de alcançar os mesmos 

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

 

Erradicação - a aplicação de medidas fitossanitárias para eliminar uma praga de 

uma dada área (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Erva ou outras forrageiras herbáceas - todas as plantas herbáceas 

tradicionalmente presentes nas pastagens naturais ou normalmente incluídas nas 

misturas de sementes para pastagens ou prados no Estado-Membro, sejam ou não 

utilizados para apascentar animais (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Especialidades tradicionais garantidas  - as denominações que descrevam 

um determinado produto ou género alimentício que:  
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a) Resulte de um modo de produção, transformação ou composição que 

correspondam a uma prática tradicional para esse produto ou género alimentício; ou  

b) Seja produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados 

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

 

Espécie listada - uma espécie animal ou um grupo de espécies animais listados 

nos termos do artigo 8º, nº 2, ou, em caso de doenças emergentes, uma espécie 

animal ou um grupo de espécies animais que satisfazem os critérios de inclusão na lista 

de espécies previstos no artigo 8º, nº 2 (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016) 

 

Espécie local - uma espécie de aquicultura que não seja exótica nem ausente 

localmente na aceção do artigo 3º, pontos 6 e 7, respetivamente, do REG (CE) nº 

708/2007 do Conselho (2), bem como as espécies enumeradas no anexo IV do mesmo 

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

1.1.21) 

 

Espécie sensível - espécie na qual foi demonstrada uma infecção por um agente 

patogénico, pela ocorrência de casos naturais ou por uma infecção experimental 

simulando o processo infeccioso natural (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de 

Outubro de 2006)  

  

Espécie vectora - espécie que não é sensível a uma doença, mas que é susceptível 

de propagar a infecção por transportar os agentes patogénicos de um hospedeiro para 

outro (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  
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Espécies afins salgadas secas – ver em Bacalhau salgado seco  

Espécies afins salgadas semi-secas -  ver em Bacalhau salgado semi-seco  

Espécies afins salgadas verdes  - ver em Bacalhau salgado verde  

  

Especificação técnica - documento que define os requisitos técnicos que o 

produto, o processo ou o serviço deve cumprir (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 

9 Julho de 2008) 

 

Especificação técnica - um documento que define os requisitos técnicos que os 

instrumentos devem cumprir (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

Especificidade em relação a um produto - os atributos de produção 

característicos que permitem distingui-lo claramente de outros produtos similares da 

mesma categoria. (REG (UE) Nº 1151/2012 DO PE E DO CONSELHO, de 21 de Novembro de 2012 

relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios) 

 

Estabelecimento - qualquer empresa que proceda à produção, armazenamento 

ou trabalho dos produtos referidos no artigo 1º (DIRECTIVA DO CONSELHO (89/662/CEE) de 11 

de Dezembro de 1989) 

 

Estabelecimento - qualquer unidade de uma empresa do sector alimentar (REG 

(CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Estabelecimento - qualquer tipo de instalação, estrutura ou, no caso da 

agricultura ao ar livre, qualquer ambiente ou local onde são detidos animais ou 

produtos germinais, temporária ou permanentemente, excetuando:  

a) Casas particulares onde sejam detidos animais de companhia;  

b) Consultórios ou clínicas veterinárias (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016) 

 

Estabelecimento - a perpetuação, no futuro previsível, de uma praga numa área, 

após a sua entrada (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Estabelecimento - qualquer unidade de uma empresa do sector dos alimentos 

para animais (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) 

 

Estabelecimento alimentar autorizado a manipular animais 

aquáticos para o controlo de doenças - qualquer empresa do setor 

alimentar aprovada em conformidade com o artigo 179º (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Estabelecimento confinado - qualquer estabelecimento permanente, 

geograficamente limitado, criado a título voluntário e aprovado para efeitos de 

circulação, onde os animais são:  

a) Detidos ou criados para efeitos de exposições, ensino, conservação de espécies ou 

investigação;  

b) Confinados e separados do ambiente circundante; e  
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c) Sujeitos a medidas de vigilância da saúde animal e de biossegurança (REG (UE) nº 

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

 

Estabelecimento de bebidas - o estabelecimento de serviços destinado a 

prestar, mediante remuneração, serviços de bebidas e cafetaria no próprio 

estabelecimento ou fora dele (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  

 

Estabelecimento de comércio alimentar - o estabelecimento comercial no 

qual se exerce exclusivamente uma atividade de comércio de produtos alimentares ou 

onde esta representa uma percentagem igual ou superior a 90 % do respetivo volume 

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

 

Estabelecimento de comércio misto - o estabelecimento comercial no qual 

se exercem, em simultâneo, atividades de comércio alimentar e não alimentar em que 

cada uma delas, individualmente considerada, representa menos de 90 % do respetivo 

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

 

Estabelecimento de comércio ou de serviços – a infraestrutura, de 

caráter fixo e permanente, onde são exercidas as atividades de comércio ou de 

serviços abrangidas pelo RJACSR, incluindo a secção acessória em espaço destinado a 

outro fim (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  
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Estabelecimento de manuseamento de caça - qualquer estabelecimento 

em que a caça e a carne obtida após a caça são preparadas com vista à sua colocação 

no mercado. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Estabelecimento de produtos germinais:  

a) Em relação ao sémen, um estabelecimento em que é colhido, produzido, 

transformado ou armazenado sémen;  

b) Em relação aos oócitos e embriões, um grupo de profissionais ou uma estrutura 

supervisionada por um médico veterinário de equipa competente para efetuar a 

colheita, a produção, a transformação e o armazenamento de oócitos e embriões;  

c) Em relação aos ovos para incubação, um centro de incubação (REG (UE) nº 2016/429 DO 

PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Estabelecimento de restauração - o estabelecimento destinado a prestar, 

mediante remuneração, serviços de alimentação e de bebidas no próprio 

estabelecimento ou fora dele, não se considerando contudo estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas as cantinas, os refeitórios e os bares de entidades públicas, 

de empresas, de estabelecimentos de ensino e de associações sem fins lucrativos, 

destinados a fornecer serviços de alimentação e de bebidas exclusivamente ao 

respetivo pessoal, alunos e associados, e seus acompanhantes, e que publicitem este 

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

 

Estabelecimento de restauração colectiva - qualquer estabelecimento 

(incluindo um veículo ou uma banca fixa ou móvel), tal como um restaurante, uma 
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cantina, uma escola, um hospital e uma empresa de serviços de restauração, no qual, 

no âmbito de uma actividade empresarial, são preparados géneros alimentícios 

prontos para consumo pelo consumidor final. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO 

de 25 de Outubro de 2011) 

 

Estabelecimento de transformação autorizado - qualquer empresa do 

sector alimentar acreditada, nos termos do artigo 4. o do REG (CE) n. o 853/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que estabelece regras 

específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, para a 

transformação de animais de aquicultura que se destinem ao consumo humano; e 

autorizada nos termos dos artigos 4. o e 5. o da presente directiva (DIRECTIVA 2006/88/CE 

DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

 

Estabelecimento  ou instalação - qualquer local onde seja efectuada qualquer 

operação que implique o manuseamento de subprodutos animais ou produtos 

derivados, com excepção das embarcações pesqueiras (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Estabelecimento permanente - uma instalação empresarial fixa em que os 

recursos humanos e técnicos necessários se encontram presentes de forma 

permanente, através da qual são efetuadas, no todo ou em parte, as operações 

aduaneiras de uma pessoa (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 

2013) 
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Estabelecimento retalhista - qualquer estabelecimento onde sejam 

comercializados produtos do tabaco, inclusive por uma pessoa singular (DIRETIVA 

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

 

Estabelecimentos de comércio por grosso e armazéns de géneros 

alimentícios de origem animal que exijam condições de 

temperatura controlada - os estabelecimentos e armazéns grossistas onde são 

manipulados os produtos de origem animal para os quais o anexo III do REG (CE) n.º 

853/2004, do PE e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que estabelece regras 

específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, e que 

exijam condições de armazenagem e temperatura controlada, incluindo os 

estabelecimentos de comércio a retalho que forneçam géneros alimentícios de origem 

animal a outro estabelecimento, exceto se essas operações consistirem 

exclusivamente na armazenagem e transporte, ou se o fornecimento a outro 

estabelecimento retalhista consistir numa atividade marginal, localizada e restrita 

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

 

Estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e armazéns 

de alimentos para animais - os estabelecimentos onde são comercializados ou 

armazenados alimentos para animais, abrangidos pelas alíneas a) a c) do n.º 1 e pelo 

n.º 3 do artigo 10.º do REG (CE) n.º 183/2005, do PE e do Conselho, de 12 de Janeiro 

de 2005, que estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais, excluindo -

se os estabelecimentos que desempenhem apenas funções comerciais, sem terem 

produtos nas suas instalações (RJACSR - Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de Janeiro)  
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Estação de quarentena - qualquer estação oficial destinada a manter pragas, 

vegetais, produtos vegetais ou outros objetos em quarentena (REG (UE) 2016/2031 do PE e 

do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Estado das águas de superfície - a expressão global do estado em que se 

encontra uma determinada massa de águas de superfície, definido em função do pior 

dos dois estados, ecológico ou químico, dessas águas (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Estado das águas subterrâneas - a expressão global do estado em que se 

encontra uma determinada massa de águas subterrâneas, definido em função do pior 

dos dois estados, quantitativo ou químico, dessas águas (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Estado ecológico - a expressão da qualidade estrutural e funcional dos 

ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície, classificada nos termos do 

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

  

Estado quantitativo - uma expressão do grau em que uma massa de águas 

subterrâneas é afectada por captações directas ou indirectas (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE 

E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

 

Estado-Membro e  território de um Estado-Membro - o território de 

cada Estado-Membro da Comunidade ao qual é aplicável o Tratado, nos termos do 

artigo 299º , com exclusão dos territórios terceiros (DIRECTIVA 2008/118/CE DO CONSELHO 

de 16 de Dezembro de 2008)  
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Estado-Membro relator - o Estado-Membro que empreende a tarefa de avaliar 

as substâncias activas, os protectores de fitotoxicidade ou os agentes sinérgicos (REG 

(CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Estatuto aduaneiro - o estatuto das mercadorias enquanto mercadorias UE ou 

mercadorias não-UE (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

  

Estatuto sanitário - o estatuto sanitário no que se refere às doenças listadas 

relevantes para uma determinada espécie listada no que diz respeito a:  

a) Um animal;  

b) Animais presentes:  

i) numa unidade epidemiológica,  

ii) num estabelecimento,  

iii) numa zona,  

iv) num compartimento,  

v) num Estado-Membro,  

vi) num país terceiro ou território (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março 

de 2016) 

 

Esterilização sob pressão - o processamento de subprodutos animais, após 

redução a um tamanho de partícula não superior a 50 mm, a uma temperatura no 

centro de mais de 133 °C durante pelo menos 20 minutos sem interrupção a uma 

pressão absoluta mínima de 3 bar (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de 

Outubro de 2009)   
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Estômagos, bexigas e intestinos tratados - estômagos, bexigas e intestinos 

submetidos a um tratamento como a salga, o aquecimento ou a secagem após a sua 

extracção e limpeza. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável 

e inclusivo - as metas e os objetivos partilhados que regem a ação dos Estados-

Membros e da União, definidos nas conclusões adotadas pelo Conselho Europeu de 17 

de junho de 2010, anexo I («Nova Estratégia Europeia para o Emprego e o 

Crescimento: Próximas Etapas»), na Recomendação do Conselho de 13 de julho de 

2010 ( 1 ) e na Decisão 2010/707/UE do Conselho ( 2 ), bem como qualquer revisão 

dessas metas e desses objetivos partilhados (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013)  

  

Estratégia de bacia marítima - um quadro estruturado de cooperação 

respeitante a uma área geográfica, elaborado pelas instituições da União, pelos 

Estados-Membros, pelas suas regiões e, se for caso disso, pelos países terceiros que 

partilham uma bacia marítima, e que tem em conta as especificidades geográficas, 

climáticas, económicas e políticas da bacia marítima em causa (REG (UE) Nº 1303/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Estratégia de desenvolvimento local (EDL) - o modelo de 

desenvolvimento para um território de intervenção, sustentado na participação dos 

agentes locais, com vista a dar resposta às suas necessidades através da valorização 

dos seus recursos endógenos, assente num conjunto de prioridades e objetivos fixados 
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a partir de um diagnóstico, privilegiando uma abordagem integrada, inovadora e com 

efeitos multiplicadores (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Estratégia de desenvolvimento local de base comunitária - um 

conjunto coerente de operações, destinadas a responder a objetivos e necessidades 

locais, que contribui para a realização da estratégia da União para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo, concebido e executado por um grupo de ação local 

(REG (UE) Nº1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Estratégia de especialização inteligente - as estratégias nacionais ou 

regionais de inovação que definem prioridades para se conseguir uma vantagem 

competitiva desenvolvendo e combinando os pontos fortes inerentes à investigação e 

à inovação com as necessidades empresariais para responder de forma coerente às 

oportunidades emergentes e à evolução do mercado, evitando ao mesmo tempo a 

duplicação e a fragmentação de esforços; uma estratégia de especialização inteligente 

pode assumir a forma de um quadro estratégico nacional ou regional de investigação e 

inovação, ou fazer parte dele (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013)  

  

Estratégia macrorregional - um quadro integrado subscrito pelo Conselho 

Europeu que pode ser apoiado, nomeadamente, pelos FEEI para fazer face a desafios 

comuns a uma área geográfica delimitada que afetam Estados-Membros e países 

terceiros localizados na mesma área geográfica, os quais beneficiam assim de uma 

cooperação reforçada para a realização da coesão económica, social e territorial (REG 

(UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  
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Estrutura técnica local (ETL) - a equipa técnica de apoio ao órgão de gestão 

do grupo de ação local (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Estufa - um local de produção de culturas acessível, estático e fechado, dotado, 

normalmente, de uma cobertura exterior transparente, que permite trocas 

controladas de materiais e energia com o meio circundante e que impede a libertação 

de produtos fitofarmacêuticos para o ambiente.  

Para efeitos do presente REG, os locais de produção fechados cuja cobertura exterior 

não é transparente (tais como os destinados à produção de cogumelos ou endívias) 

são também considerados estufas (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de 

Outubro de 2009) 

  

Excipiente - a substância utilizada para dissolver, diluir, dispersar ou de outro modo 

modificar fisicamente um aditivo alimentar, sem alterar a sua função tecnológica e 

sem que ele próprio exerça qualquer efeito tecnológico, a fim de facilitar o respectivo 

manuseamento, aplicação ou utilização (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 

de Julho de 2009)  

 

Exercício contabilístico - para efeitos da Parte III e da Parte IV, o período 

compreendido entre 1 de julho e 30 de junho, exceto no primeiro exercício 

contabilístico do período de programação, caso em que designa o período 

compreendido entre a data de início da elegibilidade das despesas e 30 de junho de 

2015; o último exercício contabilístico é o período compreendido entre 1 de julho de 

2023 e 30 de junho de 2024 (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013)  
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Exercício financeiro - para efeitos da Parte III e da Parte IV, o período 

compreendido entre 1 de janeiro e 31 de Dezembro (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Expedidor registado - a pessoa singular ou colectiva autorizada pelas 

autoridades competentes do Estado-Membro de importação, no exercício da sua 

profissão e nas condições fixadas por essas autoridades, a expedir exclusivamente 

produtos sujeitos a impostos especiais de consumo em regime de suspensão do 

imposto na sequência da introdução em livre prática nos termos do artigo 79º do REG 

(CEE) nº 2913/92 (DIRECTIVA 2008/118/CE DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

  

Experimentação - a operação ou operações efectuadas no âmbito de um projecto 

de investigação bem definido e caracterizado por um protocolo experimental único 

(REG (CE) Nº 606/2009 DA COMISSÃO de 10 de Julho de 2009)  

. 

Exploração - o estabelecimento agrícola ou o estábulo de negociante, na acepção 

das regulamentações nacionais em vigor, situado no território de um Estado-membro, 

e onde os animais referidos nos anexos A e B, com excepção dos equídeos, são 

mantidos ou criados de forma habitual, bem como a exploração tal como vem definida 

na alínea a) do artigo 2º da Directiva 90/426/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 

1990, relativa às condições de polícia sanitária que regem a circulação de equídeos e 

às importações de equídeos provenientes de países terceiros (DIRECTIVA DO CONSELHO 

(90/425/CEE) de 26 de Junho de 1990) 
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Exploração - todas as unidades de produção que operam sob uma gestão única 

para efeitos de produção de produtos agrícolas vivos ou não transformados, incluindo 

produtos provenientes da aquicultura e apicultura, a que se faz referência no artigo 2º, 

nº1, alínea a), ou dos produtos enumerados no anexo I que não sejam óleos essenciais 

nem leveduras (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a 

partir de 1.1.21) 

 

Exploração - o conjunto das unidades utilizadas para atividades agrícolas e geridas 

por um agricultor, situadas no território do mesmo Estado-Membro  (REG (UE) Nº 

1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Exploração - qualquer local em que os animais abrangidos pelo presente REG sejam 

alojados, mantidos, criados, tratados, ou exibidos em público (REG (CE) Nº 999/2001 DO 

PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Exploração - uma exploração na aceção do artigo 4º do REG (UE) nº 1307/2013, 

sob reserva do disposto no artigo 91º, nº 3 (REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013)  

 

Exploração - qualquer local, zona vedada ou instalação de funcionamento de uma 

empresa de produção aquícola em que se criem animais de aquicultura com vista à sua 

colocação no mercado, à excepção daqueles em que os animais aquáticos selvagens 

colhidos ou capturados para fins de consumo humano permaneçam temporariamente 

sem ser alimentados, aguardando o abate (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de 

Outubro de 2006)  
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Exploração agrícola - o conjunto de unidades produtivas utilizadas para o 

exercício de actividades agrícolas submetidas a uma gestão única (Portaria n.º 230/2014, 

de 11 de Novembro) 

 

Exploração agrícola - o conjunto de unidades produtivas utilizadas para o 

exercício de atividades agrícolas, submetidas a uma gestão única, incluindo o assento 

de lavoura (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Exploração agrícola familiar - a exploração agrícola em que a mão -de -obra 

familiar, medida em Unidade de Trabalho Ano, representa mais de 50 % da mão-de-

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

 

Exploração de produção de leite - o estabelecimento onde são mantidos um 

ou mais animais de criação tendo em vista a produção de leite destinado à colocação 

no mercado como género alimentício. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de 

Abril de 2004) 

 

Exploração pecuária - a atividade ou conjunto de atividades desenvolvidas numa 

partilha dos meios de produção, sobre um conjunto de instalações pecuárias ou 

parques de ar livre onde os animais são explorados, reproduzidos, recriados ou 

mantidos, pelo(s) produtor(es), com ou sem afetação de outros detentores, podendo a 

exploração extensiva ser desenvolvida sobre um conjunto de parcelas contíguas, ou 

separadas, no âmbito de um concelho e ou seus limítrofes, ou outro desde que 

localizado na circunscrição territorial da mesma entidade coordenadora, podendo 



          D a K 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 D a K 12ª 53/96 

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 

ainda conter diferentes núcleos de produção (NP) por espécie ou tipo de produção  

(Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Exportação - movimento da Comunidade para um país terceiro (REG (CE) nº 1069/2009 

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

 

Extracto aquoso de frutos - extracto aquoso de frutos que, salvaguardadas as 

perdas inevitáveis em condições de boas práticas de fabrico, contém todos os 

constituintes (Decreto-Lei nº 230/2003 de 27 de Setembro) 

 

Extração - volume parcial de brandy extraído de cada casco ou recipiente de 

madeira de carvalho numa fase de envelhecimento, para ser incorporado nos cascos 

ou recipientes de madeira de carvalho que se encontram na fase de envelhecimento 

seguinte ou, no caso da solera, com vista ao seu transporte (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)  

 

Extrato de lúpulo - os produtos concentrados obtidos pela ação de um solvente 

sobre o lúpulo ou sobre o lúpulo em pó (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013).  
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Fabricante - a pessoa singular ou colectiva que fabrique um produto ou o faça 

projectar ou fabricar e o comercialize em seu nome ou sob a sua marca (REG (CE) nº 

765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Fabricante - a pessoa singular ou coletiva que fabrique um produto ou o faça 

conceber ou fabricar, e o comercialize em seu nome ou sob a sua marca comercial 

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

 

Fabricante  - a pessoa singular ou colectiva estabelecida na União que transforma o 

tabaco em produtos manufacturados preparados para venda ao público (DIRECTIVA 

2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 2011) 

 

Fabricante - uma pessoa singular ou coletiva que fabrica ou manda conceber ou 

fabricar instrumentos e que os comercializa com o seu nome ou a sua marca comercial 

(Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 
Falha grave no bom funcionamento de um sistema de gestão e 

controlo - para efeitos da execução dos Fundos e do FEAMP ao abrigo da Parte IV, 

uma deficiência que obriga a uma melhoria substancial do sistema, que expõe os 

Fundos e o FEAMP a um risco importante de irregularidades e cuja existência é 

incompatível com um parecer de auditoria sem reservas sobre o funcionamento do 
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sistema de gestão e controlo (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013)  

 

Farinha de carne e ossos - proteínas animais derivadas do processamento de 

matérias das categorias 1 e 2, em conformidade com um dos métodos de 

processamento estabelecidos no anexo IV, capítulo III (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO 

de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Farinha de peixe - proteínas animais transformadas derivadas de animais 

aquáticos, exceto mamíferos marinhos, incluindo invertebrados aquáticos de criação, 

incluindo os abrangidos pelo artigo 3º , Nº1, alínea e), da Diretiva 2006/88/CE do 

Conselho ( 1 ), e estrelas-do-mar da espécie Asterias rubens colhidas numa zona de 

produção de moluscos (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

   

Farinha de sangue - proteínas animais transformadas derivadas do tratamento 

térmico do sangue ou de fracções de sangue, em conformidade com o anexo X, 

capítulo II, secção 1 (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Fase de produção - a produção, a transformação ou a preparação (REG (UE) Nº 

1151/2012 DO PE E DO CONSELHO, de 21 de Novembro de 2012) 

 

Fases da produção, transformação e distribuição - qualquer fase, 

incluindo a importação, desde a produção primária de um género alimentício até à sua 

armazenagem, transporte, venda ou fornecimento ao consumidor final e, quando for o 

caso, a importação, produção, fabrico, armazenagem, transporte, distribuição, venda e 
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fornecimento de alimentos para animais. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 

de Janeiro de 2002) 

 

Fases da produção, preparação e distribuição - qualquer fase desde a 

produção primária de um produto biológico até à sua armazenagem, transformação, 

transporte e venda ou fornecimento ao consumidor final, incluindo, se for caso disso, a 

rotulagem, publicidade, importação, exportação e atividades de subcontratação (REG 

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

 

Fases de envelhecimento - cada grupo de cascos ou recipientes de madeira de 

carvalho com o mesmo nível de maturação, através dos quais o brandy evolui no 

decurso do processo de envelhecimento. Cada fase é denominada «criadera», exceto a 

última, anterior à expedição do brandy, denominada «solera» (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)  

 

Feira - o evento autorizado pela respetiva autarquia que congrega periódica ou 

ocasionalmente no mesmo recinto vários agentes de comércio a retalho que exercem 

a atividade de feirante e que não esteja abrangido pelo artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 18 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis nºs 156/2004, de 30 de 

Junho, 9/2007, de 17 de Janeiro, 114/2008, de 1 de Julho, 48/2011, de 1 de Abril, e 

204/2012, de 29 de Agosto (Lei n.º 27/2013 de 12 de Abril) 
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Feirante - a pessoa singular ou coletiva que exerce de forma habitual a atividade de 

comércio a retalho não sedentária em feiras (Lei n.º 27/2013 de 12 de Abril) 

 

Fenómeno climático adverso - condições climáticas que podem ser 

equiparadas a catástrofes naturais, como a geada, as tempestades e o granizo, o gelo, 

chuvas fortes ou seca severa (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013) 

 

Fertilizantes - substâncias que contenham produtos de origem animal, aplicadas 

nos solos para favorecer o crescimento da vegetação, incluindo eventualmente 

resíduos digestivos provenientes de instalações de produção de bio-gás ou de 

compostagem (REG (CE) Nº 999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Fertilizantes orgânicos e correctivos orgânicos do solo - as matérias 

de origem animal utilizadas para manter ou melhorar a nutrição vegetal e as 

propriedades físicas e químicas e as actividades biológicas dos solos, quer separada, 

quer conjuntamente; podem incluir o chorume, o guano não mineralizado, o conteúdo 

do aparelho digestivo, o produto da compostagem e os resíduos da digestão (REG (CE) nº 

1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)   

 

Fibra - polímeros de hidratos de carbono com três ou mais unidades monoméricas 

que não são digeridas nem absorvidas pelo intestino delgado humano e pertencem às 

seguintes categorias:  

— polímeros de hidratos de carbono comestíveis, que ocorrem naturalmente nos 

alimentos tal como consumidos,  
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— polímeros de hidratos de carbono comestíveis, que foram obtidos de matérias-

primas alimentares por meios físicos, enzimáticos ou químicos e que produzem um 

efeito fisiológico benéfico, demonstrado por provas científicas comummente aceites,  

— polímeros de hidratos de carbono sintéticos comestíveis que produzem um efeito 

fisiológico benéfico, demonstrado por provas científicas comummente aceites; (REG 

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

 

Fiscalização aduaneira - a ação empreendida a nível geral pelas autoridades 

aduaneiras destinada a assegurar o cumprimento da legislação aduaneira e, se for caso 

disso, das restantes disposições aplicáveis às mercadorias sujeitas a essa acção (REG 

(UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Fiscalização do mercado - conjunto de actividades e medidas das autoridades 

públicas para assegurar que os produtos cumprem os requisitos estabelecidos na 

legislação comunitária de harmonização aplicável ou que não apresentam um perigo 

para a saúde, a segurança ou outras vertentes da protecção do interesse público (REG 

(CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Flor de sal - sal alimentar tal qual destinado ao consumo directo na alimentação 

humana, recolhido manual, diária e exclusivamente da camada cristalina sobrenadante 

da solução salina dos cristalizadores (Decreto-Lei n.º 350/2007 de 19 de Outubro) 

 

 

Fiscalização pelas autoridades aduaneiras - autoridades de fiscalização 

na aceção do artigo 5º, ponto 27, do REG (UE) nº 952/2013 do PE e do Conselho (REG 

(UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 
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Floresta - um terreno de extensão superior a 0,5 hectares com árvores de mais de 5 

metros de altura e um coberto florestal de mais de 10 %, ou com árvores que possam 

alcançar esses limiares in situ, excluindo as terras predominantemente consagradas a 

utilização agrícola ou urbana, sob reserva do nº 2  (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Foco - a ocorrência oficialmente confirmada de uma doença listada ou de uma 

doença emergente em um ou mais animais num estabelecimento ou noutro local onde 

são detidos animais ou onde estes se encontram (REG (UE) nº 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Formalidades aduaneiras - o conjunto das operações que devem ser 

executadas por uma pessoa e pelas autoridades aduaneiras em cumprimento da 

legislação aduaneira (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Fórmulas de transição - os géneros alimentícios com indicações nutricionais específicas, 

destinados a lactentes quando é introduzida uma alimentação complementar adequada, que 

constituam o componente líquido principal de uma dieta progressivamente diversificada nesses 

lactentes (Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 

 

Fórmulas para lactentes - os géneros alimentícios com indicações nutricionais 

específicas, destinados a lactentes durante os primeiros meses de vida que satisfaçam as 

necessidades nutricionais desses lactentes até à introdução de alimentação complementar adequada 

(Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 
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Fornecedor de materiais vitícolas - a entidade singular ou colectiva, pública 

ou privada, que, dispondo dos meios adequados, procede, segundo o definido no 

presente decreto-lei, à comercialização de materiais vitícolas por si produzidos ou 

adquiridos a outrem  (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 
 
 

Fragmentos (de arroz) - pequenos fragmentos ou partículas de grãos que 

passam por um crivo com malha de 1,4 mm; equiparam-se aos fragmentos os grãos 

fendidos (fragmentos de grãos provocados por uma fissuração longitudinal do grão) 

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

 

Frangas - animais jovens da espécie Gallus gallus de idade inferior a 18 semanas (REG 

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

 

Fruto - todos os frutos. Para efeitos do disposto na presente directiva, o tomate não 

é considerado um fruto (Decreto-Lei n.º 225/2003 de 24 de Setembro) 

 

Frutos - frutos frescos, sãos, isentos de qualquer alteração, com todos os seus 

componentes essenciais e no estado de maturação apropriado, depois de submetidos 

às operações de limpeza e de escolha. Para efeitos do disposto no presente diploma, 

os tomates, as partes comestíveis dos caules do ruibarbo, as cenouras, as batatas-

doces, os pepinos, as abóboras, os melões e as melancias são considerados frutos. 
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A palavra «gengibre» designa as raízes comestíveis do gengibre, frescas ou 

conservadas. O gengibre pode ser seco ou conservado em xarope (Decreto-Lei nº 230/2003 

de 27 de Setembro) 

 

Fundo de fundos - um fundo criado para prestar apoio de um mais programas a 

vários instrumentos financeiros; se os instrumentos financeiros forem executados 

através de um fundo de fundos, o organismo que executa o fundo de fundos é 

considerado o único beneficiário, na aceção do ponto 10 do presente artigo (REG (UE) Nº  

 

 

Galinhas poedeiras - animais da espécie Gallus gallus destinados à produção de 

ovos para consumo e de idade não inferior a 18 semanas (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO 

CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Galinheiro - edifício fíxo ou móvel destinado a acolher bandos de aves, que inclui 

todas as superfícies cobertas por telhados, incluindo uma varanda; o galinheiro pode 

estar subdividido em compartimentos separados, acolhendo cada um deles um único 

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

1.1.21) 

 

Gases de aterro - os gases produzidos pelos resíduos em aterro (DIRECTIVA 

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



          D a K 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 D a K 12ª 62/96 

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 

 

Geist (complementado pelo nome do fruto ou das matérias-

primas utilizadas) (aguardente) - a) bebida espirituosa produzida por 

maceração em álcool etílico de origem agrícola, seguida de destilação a menos de 86 % 

vol., dos frutos e bagas não fermentados enumerados na categoria 16, alínea a), 

subalínea ii), ou de legumes, frutos secos, outras matérias vegetais tais como ervas, 

pétalas de rosa ou cogumelos;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do Geist (complementado pelo nome do 

fruto ou das matérias-primas utilizadas) é de 37,5 %;  

c) O Geist (complementado pelo nome do fruto ou das matérias-primas utilizadas) não 

pode ser aromatizado;  

d) O Geist (complementado pelo nome do fruto ou da matéria-prima utilizada) não 

pode conter corantes;  

e) O Geist (complementado pelo nome do fruto, das bagas ou dos frutos de casca rija) 

pode ser edulcorado para arredondar o sabor final. Porém, o produto final não pode 

conter mais de 10 gramas de produtos edulcorantes por litro, expressos em açúcar 

invertido; f) O termo «-geist», precedido de um termo que não seja o nome de uma 

fruta, uma planta ou outra matéria-prima, pode complementar a denominação legal 

de outras bebidas espirituosas e bebidas alcoólicas, desde que essa utilização não 

induza o consumidor em erro (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)  

 

Gelatina - proteínas naturais solúveis, coaguladas ou não, obtidas pela hidrólise 

parcial do colagénio produzido a partir de ossos, couros e peles e tendões e nervos de 
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animais. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) e (REG (UE) Nº 

142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011) 

 

Geleia - produto, suficientemente gelificado, resultante da mistura de açúcares e 

sumo e ou extracto aquoso de um ou mais tipos de frutos. As quantidades de sumo e 

ou extracto aquoso utilizadas no fabrico de 1000 g de produto acabado não poderão 

ser inferiores às fixadas para o fabrico dos doces e devem ser calculadas após dedução 

da massa de água utilizada na preparação do extracto aquoso. No que se refere à 

«geleia extra», as quantidades de sumo de frutos e ou extracto aquoso utilizadas no 

fabrico de 1000 g de produto acabado não poderão ser inferiores às fixadas para o 

fabrico dos doces extra e devem ser calculadas após dedução da massa de água 

utilizada na preparação do extracto aquoso. Os seguintes frutos não podem ser 

utilizados, misturados com outros frutos, no fabrico de geleias extra: maçãs, peras, 

ameixas de caroço aderente, melões, melancias, uvas, abóboras, pepinos e tomates 

(Decreto-Lei nº 230/2003 de 27 de Setembro) 

 

Genciana - a) bebida espirituosa produzida a partir de um destilado de genciana, por 

sua vez obtido por fermentação de raízes de genciana, com ou sem adição de álcool 

etílico de origem agrícola;  

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

c) A genciana não pode ser aromatizada (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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Género alimentício - um género alimentício na aceção do artigo 2º do REG (CE) 

nº178/2002 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) 

 

Género alimentício (ou «alimento para consumo humano») - 

qualquer substância ou produto, transformado, parcialmente transformado ou não 

transformado, destinado a ser ingerido pelo ser humano ou com razoáveis 

probabilidades de o ser.  

Este termo abrange bebidas, pastilhas elásticas e todas as substâncias, incluindo a 

água, intencionalmente incorporadas nos géneros alimentícios durante o seu fabrico, 

preparação ou tratamento. A água está incluída dentro dos limiares de conformidade 

referidos no artigoº 6 da Directiva 98/83/CE, sem prejuízo dos requisitos das Directivas 

80/778/CEE e 98/83/CE. 

O termo não inclui: 

a) alimentos para animais; 

b) animais vivos, a menos que sejam preparados para colocação no mercado para 

consumo humano; 

c) plantas, antes da colheita; 

d) medicamentos, na acepção das Directivas 65/65/CEE e 92/73/CEE do Conselho; 

e) produtos cosméticos, na acepção da Directiva 76/768/CEE do Conselho  

f) tabaco e produtos do tabaco, na acepção da Directiva 89/ 622/CEE do Conselho; 

g) estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, na acepção da Convenção das 

Nações Unidas sobre Estupefacientes, de 1961, e da Convenção das Nações Unidas 

sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971; 
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h) resíduos e contaminantes. (REG (CE) N. º 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro 

de 2002) 

 

Género alimentício ou alimento para consumo humano - um género 

alimentício ou alimento para consumo humano, na acepção do artigo 2º do REG (CE) 

nº178/2002 (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)   

 

Género alimentício com reduzido valor energético – um género 

alimentício com valor energético reduzido de pelo menos 30 % em relação ao género 

alimentício de origem ou a um produto semelhante (REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE E DO 

CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Género alimentício não-transformado - um género alimentício que não 

tenha sido submetido a qualquer tratamento de que resulte uma alteração substancial 

do seu estado original, sendo que, para esse efeito, são consideradas como não 

resultando em alteração substancial as seguintes operações: divisão, separação, corte, 

desossa, trituração, esfolamento, apara, descasca, desmancha, limpeza, filetagem, 

congelação, ultra-congelação, refrigeração, moagem, embalagem ou desembalagem. 

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

 

Género alimentício pré-embalado - uma unidade de venda destinada a ser 

apresentada como tal ao consumidor final e aos estabelecimentos de restauração 

colectiva, constituída por um género alimentício e pela embalagem em que foi 

acondicionado antes de ser apresentado para venda, quer a embalagem o cubra na 

totalidade ou parcialmente, mas de tal modo que o conteúdo não possa ser alterado 
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sem que a embalagem seja aberta ou modificada; a definição de «género alimentício 

pré-embalado» não abrange os alimentos embalados no local de venda a pedido do 

consumidor, ou pré-embalados para venda directa. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Género alimentício pré-embalado - um género alimentício pré-embalado na 

aceção do artigo 2º, nº2, alínea e), do REG (CE) nº1169/2011 (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE 

E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Género alimentício sem adição de açúcares - um género alimentício sem 

as seguintes substâncias: 

i) Quaisquer monossacáridos ou dissacáridos adicionados; 

ii) Quaisquer géneros alimentícios que contenham monossacáridos ou dissacáridos 

utilizados pelas suas propriedades edulcorantes (REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE E DO 

CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Géneros alimentícios - os géneros alimentícios3 na aceção do artigo 2º do REG 

(CE) nº 178/2002 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de 

Dezembro  de 2019) 

 

Géneros alimentícios pré-embalados para venda direta - aqueles que 

foram acondicionados no estabelecimento onde são apresentados para venda ao 

consumidor final. (Decreto-Lei n.º 26/2016 de 9 de Junho) 

 
3 Ver em Género alimentício (ou «alimento para consumo humano») 
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Géneros alimentícios sápidos - os géneros alimentícios na aceção do artigo 2º 

do REG (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, utilizados na 

preparação de bebidas espirituosas com o objetivo principal de as aromatizar (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)  

 

 

Genótipo da proteína do prião - dos ovinos, combinação de dois alelos tal 

como descrito no ponto 1 do anexo I da Decisão 2002/1003/CE (REG (CE) Nº 999/2001 DO 

PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Geração - um conjunto de vegetais que constitui uma etapa única na linhagem dos 

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

1.1.21) 

 

Gestão de resíduos  - a recolha, o transporte, a valorização e a eliminação de 

resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de 

eliminação após encerramento e as medidas tomadas na qualidade de comerciante ou 

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

 

Gestão do risco - a identificação sistemática do risco, inclusive mediante controlos 

aleatórios, e a aplicação de todas as medidas necessárias para limitar a exposição ao 

risco (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 
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Gin - a) bebida espirituosa aromatizada com zimbro, produzida por aromatização de 

álcool etílico de origem agrícola com bagas de zimbro (Juniperus communis L.);  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do gin é de 37,5 %;  

c) Na preparação do gin só podem ser utilizadas substâncias aromatizantes ou 

preparações aromatizantes, ou ambas, a fim de garantir a predominância do sabor do 

zimbro;  

d) Se não forem adicionados ao produto mais de 0,1 gramas de produtos edulcorantes 

por litro no produto final, expressos em açúcar invertido, o termo «gin» pode ser 

acompanhado do termo «dry» (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)  

 

Gin destilado - a) uma das bebidas espirituosas seguintes:  

i) bebida espirituosa aromatizada com zimbro, produzida exclusivamente por 

destilação de álcool etílico de origem agrícola, com um título alcoométrico inicial não 

inferior a 96 % vol., com bagas de zimbro (Juniperus communis L.) e outros produtos 

vegetais naturais, desde que seja garantida a predominância do sabor do zimbro,  

ii) combinação do produto dessa destilação com álcool etílico de origem agrícola com a 

mesma composição, pureza e título alcoométrico; podem ser igualmente utilizados 

como complemento na aromatização do gin destilado substâncias aromatizantes ou 

preparações aromatizantes, ou ambas, tal como referidas na categoria 20, alínea c);  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do gin destilado é de 37,5 %;  

c) O gin produzido unicamente por adição de essências ou aromas ao álcool etílico de 

origem agrícola não pode ser considerado gin destilado;  



          D a K 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 D a K 12ª 69/96 

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 

d) Se não forem adicionados ao produto ou nele incorporados edulcorantes cujo teor 

de açúcares represente mais de 0,1 gramas de produtos edulcorantes por litro no 

produto final, expressos em açúcar invertido, o termo «gin» pode ser acompanhado do 

termo «dry» (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)  

 

Gorduras animais fundidas - gorduras obtidas por fusão da carne, incluindo os 

ossos, destinadas ao consumo humano. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de 

Abril de 2004) 

 

Gorduras fundidas - gorduras derivadas do processamento de:  

a) Subprodutos animais; ou  

b) Produtos para consumo humano que um operador destinou a outros fins diferentes 

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

  

Grãos amarelos - os grãos (de arroz) que sofreram, no todo ou em parte, uma 

alteração da sua cor natural, tomando uma tonalidade que varia do amarelo-limão ao 

amarelo-alaranjado, não sendo essa alteração provocada pela estufagem dos grãos 

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

 

Grãos ….. - Grãos que sofreram, em toda a sua superfície, uma alteração uniforme, 

ligeira e geral da sua cor, não provocada por estufagem; esta alteração muda a cor dos 

grãos para uma cor. amarelo-âmbar claro (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013)   
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Grãos com deformações naturais - os grãos (de arroz) que revelam 

deformações naturais, de origem hereditária ou não, em relação às características 

morfológicas típicas da variedade (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Grãos despontados - os grãos (de arroz) aos quais foi retirada a totalidade do 

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

 

Grãos gessados - os grãos (de arroz) em que pelo menos três quartos da superfície 

apresentam aspeto opaco e farináceo (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Grãos estriados de vermelho - os grãos (de arroz) que apresentam, em 

diferentes intensidades e tonalidades, estrias de cor vermelha, no sentido longitudinal, 

causadas por resíduos do pericarpo (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Grãos fendidos - fragmentos de grãos provocados por uma fissuração longitudinal 

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

 

Grãos inteiros - os grãos (de arroz) aos quais, independentemente das 

características próprias de cada fase de laboração, foi retirada, no máximo, uma parte 

do dente (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Grãos levemente manchados - os grãos (de arroz) que apresentam um 

pequeno círculo bem delimitado de cor escura e forma mais ou menos regular; são, 

além disso, considerados grãos levemente manchados os grãos que apresentam estrias 

negras ligeiras e não profundas; as estrias e as manchas não devem apresentar auréola 

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

 

Grãos manchados - os grãos (de arroz) que sofreram, numa parte restrita da sua 

superfície, uma alteração evidente da sua cor natural; as manchas podem ser de 

diversas cores (pretas, avermelhadas, castanhas, etc.); são também consideradas 

manchas as estrias negras profundas. Se as manchas tiverem uma intensidade de cor 

(preta, rosa, castanho-avermelhada) tal que seja imediatamente visível e um tamanho 

igual ou superior a metade dos grãos, estes devem ser considerados grãos amarelos 

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

 

Grãos partidos ou trincas - os grãos (de arroz) aos quais foi retirada uma parte 

superior ao volume do dente (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013) 

 

Grãos verdes - os grãos (de arroz) de maturação incompleta (REG (UE) Nº1308/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

 

Grupo de ação local (GAL) - a parceria formada por representantes locais dos 

sectores público e privado de um determinado território de intervenção, 

representativa das atividades socioeconómicas e com uma estratégia de 

desenvolvimento própria, denominada EDL, reconhecida para a vertente 
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desenvolvimento local de base comunitária rural, no âmbito de prévio procedimento 

concursal (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Grupos de pessoas vulneráveis - as pessoas para as quais é necessária 

especial atenção no contexto da avaliação dos efeitos agudos e crónicos dos produtos 

fitofarmacêuticos na saúde. Incluem-se neste grupo as mulheres grávidas e lactantes, 

os fetos, os lactentes e as crianças, os idosos e os trabalhadores e residentes sujeitos a 

elevada exposição aos pesticidas a longo prazo (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO 

de 21 de Outubro de 2009) 

 

Guano - produto natural obtido dos excrementos de morcegos ou de aves marinhas 

selvagens e que não é mineralizado (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 

2011)  

 

Guignolet Kirsch  - produzido em França e obtido por mistura de guignolet e 

kirsch, devendo uma proporção mínima de 3 % do total de álcool puro contido no 

produto final ter a sua proveniência no kirsch. O termo «guignolet» deve figurar na 

designação, apresentação e rotulagem com caracteres de tipo, dimensão e cor 

idênticos aos utilizados para o termo «kirsch», na mesma linha que este, e, nas 

garrafas, deve ser mencionado no rótulo frontal. A denominação legal deste produto é 

«licor». A composição alcoólica deve indicar a percentagem em volume de álcool puro 

que o guignolet e o kirsch representam no teor volúmico total de álcool puro do 

guignolet kirsch (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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Hefebrand ou aguardente de borras - a) Entende-se por Hefebrand ou 

aguardente de borras uma bebida espirituosa produzida exclusivamente por destilação 

a menos de 86 % vol. de borras de vinho, de borras de cerveja ou de borras de frutos 

fermentados;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo da Hefebrand ou aguardente de borras é de 

38 %;  

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

d) A Hefebrand ou aguardente de borras não pode ser aromatizada;  

e) A Hefebrand ou aguardente de borras só pode conter caramelo adicionado como 

meio para adaptar a cor;  

f) A Hefebrand ou aguardente de borras pode ser edulcorada 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;  

g) A denominação legal da Hefebrand ou aguardente de borras é complementada com 

o nome das matérias-primas 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)  
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Hidratos de carbono - qualquer hidrato de carbono metabolizado pelo ser 

humano, incluindo os polióis (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 

2011) 

 

Higiene dos alimentos para animais - as medidas e condições necessárias 

para controlar os perigos e assegurar que os alimentos para animais sejam próprios 

para o consumo animal, tendo em conta a utilização pretendida (REG (CE) Nº 183/2005 DO 

PE E DO CONSELHO de 12 de Janeiro de 2005) 

 

Higiene dos géneros alimentícios - as medidas e condições necessárias para 

controlar os riscos e assegurar que os géneros alimentícios sejam próprios para 

consumo humano tendo em conta a sua utilização (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO 

CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Histomonostáticos -  veja em Coccidiostáticos 

 

Historial de utilização segura do alimento num país terceiro - o 

facto de a segurança do alimento em questão ter sido confirmada por dados sobre a 

sua composição e pela experiência da sua utilização passada e contínua durante pelo 

menos 25 anos no regime alimentar habitual de um número significativo de pessoas 
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em, pelo menos, um país terceiro, antes da notificação referida no artigo 14.o (REG (UE) 

2015/2283 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Novembro de 2015) 

 

Importação de produtos do tabaco ou produtos afins - a entrada 

destes produtos no território da União, exceto se os produtos forem colocados sob um 

procedimento ou regime aduaneiro suspensivo aquando da sua entrada na União, bem 

como a sua saída de um procedimento ou regime aduaneiro suspensivo (DIRETIVA 

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

  

Importação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo 

- a entrada no território da Comunidade de produtos sujeitos a impostos especiais de 

consumo a menos que os produtos sejam colocados, no momento da sua entrada na 

Comunidade, num procedimento ou regime aduaneiro suspensivo, bem como a sua 

saída de um procedimento ou regime aduaneiro suspensivo (DIRECTIVA 2008/118/CE DO 

CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

 

Importador - a pessoa singular ou colectiva estabelecida na Comunidade que 

coloque um produto proveniente de um país terceiro no mercado comunitário (REG (CE) 

nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 
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Importador - uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na UE que coloca 

instrumentos provenientes de países terceiros no mercado da UE (Decreto-Lei n.º 

43/2017 de 18 de Abril) 

 

Importador de produtos do tabaco ou produtos afins - o proprietário 

ou a pessoa que goza do direito de dispor dos produtos do tabaco e dos produtos afins 

que foram introduzidos no território da União (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO 

de 3 de Abril de 2014)  

  

Impureza - qualquer componente que não seja a substância activa pura nem uma 

variante pura da mesma presente no material técnico (nomeadamente os 

componentes provenientes do processo de fabrico ou da degradação durante o 

armazenamento) (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Incidência - a proporção ou número de unidades em que uma praga está presente 

numa amostra, remessa, terreno ou outra população definida (REG (UE) 2016/2031 do PE e 

do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Incidente ambiental - uma ocorrência específica de poluição, contaminação ou 

degradação da qualidade do ambiente, que está relacionada com um acontecimento 

específico e de âmbito geográfico limitado; contudo, não abrange os riscos ambientais 

gerais não relacionados com um acontecimento específico, como as alterações 

climáticas ou a poluição atmosférica (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 
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Incineração - a eliminação de subprodutos animais ou produtos derivados como 

resíduos, numa instalação de incineração, na acepção do artigo 3º , Nº4, da Directiva 

2000/76/CE (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Incorporação - volume de brandy extraído dos cascos e recipientes de madeira de 

carvalho de uma dada fase de envelhecimento que é incorporado e misturado com o 

conteúdo dos cascos e recipientes de madeira de carvalho da fase de envelhecimento 

seguinte (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)  

 

Incubadora - um local para a reprodução, incubação e criação nas fases iniciais de 

vida dos animais de aquicultura, em particular peixes e moluscos (REG (UE) Nº 2018/848 

DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Incumprimento - o incumprimento do presente REG ou o incumprimento dos atos 

delegados ou de execução adotados em conformidade com o presente REG (REG (UE) Nº 

2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Indexagem biológica ou teste sobre plantas indicadoras do género 

Vitis (L.) - a metodologia utilizada para a comprovação do estado sanitário dos 

materiais vitícolas, recorrendo à enxertia em plantas indicadoras (Decreto-Lei nº 194/2006 

de 27 de Setembro) 

 



          D a K 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 D a K 12ª 78/96 

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 

Indicação Geográfica - uma denominação que identifique um produto: 

a) Originário de um local ou região determinados, ou de um país; 

 

b) Que possua determinada qualidade, reputação ou outras características que possam 

ser essencialmente atribuídas à sua origem geográfica; e 

c) Em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área 

geográfica delimitada. (REG (UE) Nº 1151/2012 DO PE E DO CONSELHO, de 21 de Novembro de 

2012) 

Indicação geográfica - uma indicação relativa a uma região, um local 

determinado ou, em casos excecionais e devidamente justificáveis, um país, utilizado 

para designar um produto a que se refere o artigo 92º, nº1, que cumpra os seguintes 

requisitos:  

i) possui determinada qualidade, reputação ou outras características que podem ser 

atribuídas a essa origem geográfica,  

ii) pelo menos 85 % das uvas utilizadas para a sua produção provêm exclusivamente 

dessa zona geográfica,  

iii) a sua produção ocorre nessa zona geográfica, e  

é obtido a partir de castas pertencentes à espécie Vitis vinifera ou provenientes de um 

cruzamento entre a espécie Vitis vinifera e outra espécie do género Vitis. (REG (UE) 

Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Indicação geográfica:  

a) Uma indicação geográfica ou denominação de origem protegida de produtos 

agrícolas e géneros alimentícios na aceção do REG (UE) nº1151/2012 do PE e do 
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Conselho, de 21 de Novembro de 2012, em regime de qualidade de produtos agrícolas 

e géneros alimentícios;  

b) Uma denominação de origem ou uma indicação geográfica do vinho na aceção do 

REG (CE) nº1234/2007 do Conselho, de 22 de Outubro de 2007, que estabelece uma 

organização comum de mercados agrícolas e disposições específicas para certos 

produtos agrícolas (REG OCM);  

c) Uma designação geográfica de bebidas aromatizadas à base de produtos vitivinícolas 

na aceção do REG (CEE) nº1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 1991, que 

estabelece as regras gerais relativas à definição, designação e apresentação dos vinhos 

aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos cocktails aromatizados 

de produtos vitivinícolas;  

d) Uma indicação geográfica de bebidas espirituosas na aceção do REG (CE) 

nº110/2008 do PE e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, 

designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das 

bebidas espirituosas;  

e) Uma indicação geográfica para produtos não incluídos nas alíneas a) a d), desde que 

seja considerada um direito de propriedade intelectual exclusivo nos termos da 

legislação nacional ou da União;  

f) Uma indicação geográfica na aceção dos acordos entre a União e países terceiros e 

enumerada como tal nos referidos acordos (REG (UE) Nº 608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

12 de Junho de 2013) 

 
 

Indicação geográfica  - o nome de uma região, de um local determinado ou, em 

casos excecionais, de um país que serve para designar ou identificar um produto: 

a) Originário dessa região, desse local determinado ou desse país; 
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b) Cuja reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas 

a essa origem geográfica e cuja produção, transformação ou elaboração ocorrem na 

área geográfica delimitada (CPI Art 299º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

 

Indicação geográfica - indicação que identifica um produto vitivinícola 

aromatizado como originário de uma região, de um local específico ou de um país caso 

uma determinada qualidade, reputação ou outra característica desse produto possa 

ser atribuída essencialmente à origem geográfica do mesmo  (REG (UE) nº 251/2014 DO PE 

E DO CONSELHO de 26 de Fevereiro de 2014) 

 

Indicação geográfica - uma indicação que identifique a bebida espirituosa como 

originária do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, caso 

determinada qualidade, reputação ou outra característica da bebida espirituosa seja 

essencialmente imputável à sua origem geográfica (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)  

 

Infecção - presença de um agente patogénico, em fase de multiplicação ou de 

desenvolvimento, ou latente, numa espécie hospedeira (DIRECTIVA 2006/88/CE DO 

CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

 

Informação obrigatória sobre os géneros alimentícios - as menções 

cuja indicação ao consumidor final é imposta por disposições da União. (REG (UE) 

Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 
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Informação sobre os géneros alimentícios - a informação respeitante a 

um género alimentício disponibilizada ao consumidor final através de um rótulo, de 

outro material que acompanhe o género alimentício ou por qualquer outro meio, 

incluindo as ferramentas tecnológicas modernas ou a comunicação verbal. (REG (UE) 

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

 

Ingrediente - qualquer substância ou produto, incluindo os aromas, aditivos e 

enzimas alimentares, e qualquer constituinte de um ingrediente composto, utilizados 

no fabrico ou na preparação de um género alimentício, ainda presentes no produto 

acabado, eventualmente sob forma alterada; os resíduos não são considerados 

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

 

Ingrediente - um ingrediente na aceção do artigo 2º, nº2, alínea f), do REG (UE) 

nº1169/2011 ou, relativamente aos produtos que não sejam géneros alimentícios, 

qualquer substância ou produto utilizado no fabrico ou preparação de produtos, que 

se encontra ainda presente no produto final, mesmo que sob forma alterada (REG (UE) 

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

 

Ingrediente alimentar com propriedades aromatizantes - um 

ingrediente alimentar, que não seja um aroma, que pode ser adicionado aos géneros 

alimentícios com o principal objectivo de lhes conferir aroma ou alterar o aroma que 

têm e que contribui significativamente para a presença, nos géneros alimentícios, de 

determinadas substâncias indesejáveis naturalmente presentes. (REG (CE) Nº 1334/2008 

DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 
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Ingrediente composto - um ingrediente elaborado a partir de mais do que um 

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

 

Ingrediente primário - um ingrediente ou ingredientes de um género 

alimentício que representem mais de 50 % do mesmo ou que sejam habitualmente 

associados à denominação deste género alimentício pelo consumidor e para os quais, 

na Maior parte dos casos, é exigida uma indicação quantitativa. (REG (UE) Nº1169/2011 DO 

PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Insetos de criação - animais de criação, como definidos no artigo 3º , Nº6, alínea 

a), do REG (CE) Nº1069/2009, das espécies de insetos que são autorizadas para a 

produção de proteínas animais transformadas em conformidade com o anexo X, 

capítulo II, secção 1, parte A, ponto 2, do REG (UE) nº 142/2011 (REG (CE) Nº999/2001 DO 

PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Instalação  - ver em Estabelecimento   

 

Instalação aquícola fechada com recirculação - uma instalação em terra 

ou numa embarcação, em que a aquicultura é realizada em meio fechado, com 

recirculação de água, e que depende de uma fonte permanente de energia externa 

para estabilizar o ambiente dos animais de aquicultura (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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Instalação de co-incineração - uma instalação fixa ou móvel que tem como 

principal finalidade a geração de energia ou a produção de materiais, na acepção do 

artigo 3º , Nº5, da Directiva 2000/76/CE (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de 

Fevereiro de 2011)  

  

Instalação de confinamento - qualquer instalação, que não seja uma estação 

de quarentena, onde se mantêm pragas, vegetais, produtos vegetais ou outros objetos 

em condições de confinamento (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 

2016) 

 

Instalação de incineração - qualquer unidade e equipamento técnico fixo ou 

móvel dedicado ao tratamento térmico de resíduos, na acepção do artigo 3º , nº 4, da 

Directiva 2000/76/CE (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Instalação pecuária - qualquer instalação, edifício ou grupo de edifícios, 

unidades técnicas, unidades de compostagem e de produção de biogás, de efluentes 

pecuários na aceção do REG (CE) n.º 1069/2009, do PE e do Conselho, de 21 de 

Outubro, estruturas anexas da exploração e locais não completamente fechados ou 

cobertos, bem como instalações móveis, estruturas ou parques que alterem ou 

inutilizem o uso do solo, onde os animais ou os efluentes pecuários podem ser 

mantidos ou manipulados, nomeadamente os pavilhões destinados a alojar os animais, 

os parques de recria ou de maneio, com exceção das superfícies de pastoreio  (Decreto-

Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Instrumento de pesagem - um instrumento de medida que serve para 

determinar a massa de um corpo utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo, 
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podendo também servir para a determinação de outras grandezas, quantidades, 

parâmetros ou características ligados à massa (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 
 
 
Instrumento de pesagem não automático ou  instrumento - um 

instrumento de pesagem que exige a intervenção de um operador durante a pesagem 

(Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 
 
Instrumentos financeiros - instrumentos financeiros na aceção do REG 

Financeiro, salvo disposição em contrário do presente REG (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Irregularidade - uma violação do direito da União, ou do direito nacional 

relacionado com a sua aplicação, resultante de um ato ou omissão de um operador 

económico envolvido na execução dos FEEI que tenha, ou possa ter, por efeito lesar o 

orçamento da União através da imputação de uma despesa indevida ao orçamento da 

União (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Irregularidade sistémica - uma irregularidade, eventualmente de caráter 

recorrente, com elevada probabilidade de ocorrência em operações de natureza 

similar, resultante de uma falha grave no bom funcionamento de um sistema de 

gestão e controlo, nomeadamente uma deficiência no estabelecimento de 

procedimentos adequados de acordo com o presente REG e com as regras específicas 

dos Fundos  (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  
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Integridade dos produtos biológicos ou em conversão - significa que o 

produto não evidencia um incumprimento que:  

a) Em qualquer fase da produção, preparação e distribuição, afete as características 

biológicas ou em conversão do produto; ou  

b) Seja repetitivo ou intencional (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 

2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Introdução em livre prática - o procedimento previsto no artigo 79º do REG 

(CEE) nº 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código 

Aduaneiro Comunitário (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Introdução no mercado - qualquer operação cujo objectivo seja fornecer a 

terceiros, na Comunidade, animais vivos ou produtos de origem animal abrangidos 

pelo presente REG para efeitos de venda ou de qualquer outra forma de transferência 

para terceiros, a título gratuito ou oneroso, ou de armazenagem com vista ao 

fornecimento a terceiros (REG (CE) Nº 999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 

2001)  

 

Irregularidade - uma irregularidade na aceção do artigo 1º, nº 2, do REG (CE, 

Euratom) nº 2988/95 (REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Irregularidade - qualquer violação de uma disposição de direito comunitário que 

resulte de um acto ou omissão de um agente económico que tenha ou possa ter por 

efeito lesar o orçamento geral das Comunidades ou orçamentos geridos pelas 

Comunidades, quer pela diminuição ou supressão de receitas provenientes de recursos 



          D a K 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 D a K 12ª 86/96 

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 

próprios cobradas directamente por conta das Comunidades, quer por uma despesa 

indevida (REG (CE, EURATOM) Nº 2988/95 DO CONSELHO de 18 de Dezembro de 1995) 

Isoglicose - o produto obtido a partir de glicose ou dos seus polímeros, que contém, 

no estado seco, um teor ponderal de frutose não inferior a 10 % (REG (UE) Nº 1308/2013 

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

  

Janeževec  -  ver em Anis  

 

Jovem agricultor - uma pessoa que não tenha mais de 40 anos no momento da 

apresentação do pedido, que possua aptidões e competências profissionais adequadas 

e que se instale pela primeira vez numa exploração agrícola na qualidade de 

responsável dessa exploração; a instalação pode ser feita individualmente ou em 

conjunto com outros agricultores, independentemente da sua forma jurídica (REG (UE) 

Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Kümmel – ver em Bebidas espirituosas aromatizadas com alcaravia  
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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 



          D a K 

 

Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24.09.2018 TT 09 D a K 12ª 93/96 

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 

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  
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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  

 


