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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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Lã não tratada - lã, exceto lã que foi:  

a) Submetida a lavagem industrial;  

b) Obtida por curtimento;  

c) Tratada através de qualquer outro método que assegure a ausência de riscos inaceitáveis;  

d) Produzida a partir de animais que não da espécie suína e que tenha sido submetida a lavagem 

industrial consistindo na imersão da lã numa série de banhos de água, sabão e hidróxido de sódio 

ou hidróxido de potássio; ou  

e) Produzida a partir de animais que não da espécie suína, que se destine a ser expedida 

diretamente para uma unidade de fabrico de produtos derivados de lã destinados à indústria têxtil 

e que tenha sido submetida a, pelo menos, um dos seguintes tratamentos:  

i) depilação química por cal apagada ou sulfureto de sódio,  

ii) fumigação com formaldeído numa câmara hermeticamente fechada durante, pelo menos, 24 

horas,  

iii) lavagem industrial que consiste na imersão da lã num detergente solúvel em água mantido a 

uma temperatura de 60-70 °C,  

iv) armazenamento, que pode incluir o tempo de viagem, a 37 °C durante oito dias, 18 °C durante 

28 dias ou 4 °C durante 120 dias (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Lactente - uma criança com idade inferior a 12 meses (DIRECTIVA 1999/21/CE DA COMISSÃO  
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de 25 de Março de 1999) 

 

Lactentes - as crianças com idade inferior a 12 meses (Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 

 

Lago - uma massa de água lêntica superficial interior (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO 
de 23 de Outubro de 2000)  

  
 

Lagomorfos - coelhos, lebres e roedores. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril 

de 2004) 

 

Lamas de centrifugação ou de separação - as matérias obtidas como 

subprodutos da depuração do leite cru e da separação de leite cru em leite magro e nata (REG (CE) 

nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)    

 

Lamas de separação  - ver em Lamas de centrifugação  

 

Legibilidade - a aparência física da informação, pela qual a informação é visualmente 

acessível à população em geral, e que é determinada por vários elementos, nomeadamente, o 

tamanho dos caracteres, o espaço entre as letras, o espaço entre as linhas, a espessura da escrita, 

a cor dos caracteres, o tipo de escrita, a relação entre a largura e a altura das letras, a superfície do 

material e o contraste significativo entre os caracteres escritos e o fundo em que se inserem. (REG 

(UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 
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Legislação aduaneira - o conjunto da legislação constituído pelos seguintes 

elementos:  

a) O Código, bem como as respetivas disposições que o complementam ou executam, aprovadas a 

nível da União ou a nível nacional;  

b) A Pauta Aduaneira Comum;  

c) A legislação relativa ao estabelecimento do regime de franquias aduaneiras da União;  

d) Os acordos internacionais que contenham disposições em matéria aduaneira, na medida em que 

sejam aplicáveis na União (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Legislação agrícola sectorial - quaisquer atos aplicáveis adotados com base no 

artigo 43º do TFUE no âmbito da PAC, bem como, se for caso disso, quaisquer atos delegados ou 

de execução adotados com base naqueles atos, e a Parte II do REG (UE) nº 1303/2013 na medida 

em que se aplica ao FEADER (REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Legislação alimentar - as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 

que regem os géneros alimentícios em geral e a sua segurança em particular, a nível quer 

comunitário quer nacional; abrange todas as fases da produção, transformação e distribuição de 

géneros alimentícios, bem como de alimentos para animais produzidos para, ou dados a,  animais 

produtores de géneros alimentícios. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002)  

 

Legislação alimentar - a legislação alimentar na aceção do artigo 3º, ponto 1, 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) 
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Legislação comunitária de harmonização - a legislação comunitária 

destinada a harmonizar as condições de comercialização dos produtos (REG (CE) nº 765/2008 do PE e 

do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 
Legislação comunitária no domínio veterinário - a legislação 

enumerada no capítulo I do anexo A da Directiva 90/425/CEE e quaisquer normas de execução 

subsequentes (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Legislação de harmonização da UE – legislação da UE destinada a 

harmonizar as condições de comercialização dos produtos (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 
 
Legislação em matéria de alimentos para animais - as disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas que regem os alimentos para animais em geral e a 

respetiva segurança em particular, a nível da União ou nacional em qualquer fase da sua produção, 

transformação e distribuição, ou a sua utilização  (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos 

a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Legislação em matéria de informação sobre os géneros 

alimentícios - as disposições da União que regem a informação sobre os géneros 

alimentícios, em particular a rotulagem, incluindo as regras de carácter geral aplicáveis a todos os 

géneros alimentícios em circunstâncias particulares ou a certas categorias de géneros alimentícios 

e as regras aplicáveis apenas a géneros alimentícios específicos. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 
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Leite - fica exclusivamente reservada ao produto da secreção mamária normal, proveniente de 

uma ou mais ordenhas, sem qualquer adição ou extração.  

Todavia, a designação «leite» pode ser utilizada:  

a) Para o leite que tenha sido submetido a um tratamento do qual não resulte qualquer alteração 

da sua composição ou para o leite cujo teor de matéria gorda tenha sido estandardizado nos 

termos da Parte IV;  

b) Juntamente com um ou mais termos, para designar o tipo, a classe qualitativa, a origem e/ou a 

utilização prevista do leite ou para descrever o tratamento físico a que o leite foi submetido ou as 

alterações verificadas na composição do mesmo, desde que tais alterações se limitem à adição 

e/ou à extração de componentes naturais do leite (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Leite - o produto proveniente da ordenha de uma ou mais vacas (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013).  

 

Leite de consumo - qualquer dos produtos indicados no ponto III que se destinem a ser 

entregues em estado inalterado ao consumidor (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013).   

 
Leite de consumo  
1. São considerados leites de consumo os seguintes produtos:  

a) Leite cru: leite que não tenha sido aquecido a mais de 40 °C, nem tenha sido submetido a 

qualquer tratamento com efeito equivalente;  
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b) Leite gordo ou leite inteiro: leite tratado termicamente que, no que se refere ao teor de matéria 

gorda, satisfaça uma das seguintes exigências:  

i) Leite gordo, ou leite inteiro, estandardizado: leite com um teor mínimo de matéria gorda de 3,50 

% (m/m). Os Estados-Membros podem, no entanto, prever uma categoria suplementar de leite 

gordo, ou leite inteiro, cujo teor de matéria gorda seja igual ou superior a 4,00 % (m/m),  

ii) Leite gordo, ou leite inteiro, não estandardizado: leite cujo teor de matéria gorda não tenha sido 

modificado desde a fase da ordenha, quer por adição ou eliminação de matéria gorda láctea, quer 

por mistura com leite cujo teor natural de matéria gorda tenha sido modificado. O teor de matéria 

gorda não pode, no entanto, ser inferior a 3,50 % (m/m);  

c) Leite parcialmente desnatado ou leite meio-gordo: leite tratado termicamente cujo teor de 

matéria gorda tenha sido reduzido para um valor compreendido entre um mínimo de 1,50 % (m/m) 

e um máximo de 1,80 % (m/m);  

d) Leite desnatado ou leite magro: leite tratado termicamente cujo teor de matéria gorda tenha 

sido reduzido para um valor não superior a 0,50 % (m/m).  

O leite tratado termicamente que não satisfaça as exigências relativas aos teores de matéria gorda 

prescritas no primeiro parágrafo, alíneas b), c) e d), é considerado leite de consumo desde que o 

teor de matéria gorda, aproximado às décimas, esteja indicado na embalagem, de forma clara e 

facilmente legível, através da menção «…% de matéria gorda». Esse leite não deve ser descrito 

como leite gordo (ou leite inteiro), leite parcialmente desnatado (ou leite meio-gordo) ou leite 

desnatado (ou leite magro).  

2. Sem prejuízo do nº 1, alínea b), subalínea ii), só são autorizadas as seguintes modificações:  

a) A fim de respeitar os teores de matéria gorda prescritos para o leite de consumo, modificação 

do teor natural de matéria gorda do leite por eliminação ou adição de nata ou por adição de leite 

gordo (ou leite inteiro), leite parcialmente desnatado (ou leite meio-gordo), ou leite desnatado (ou 

leite magro);  
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b) Enriquecimento do leite em proteínas lácteas, sais minerais ou vitaminas, nos termos do REG 

(CE) nº 1925/2006 do PE e do Conselho ( 1 );  

c) Redução do teor de lactose por conversão desta em glicose e galactose.  

As modificações da composição do leite previstas nas alíneas b) e c) só são admitidas se forem 

indicadas na embalagem do produto de modo claramente visível e legível e de maneira indelével. 

Contudo, esta indicação não exime de obrigatoriedade da rotulagem nutricional prevista pela REG 

(UE) nº 1169/2011. Em caso de enriquecimento proteico, o teor de proteínas do leite enriquecido 

deve ser igual ou superior a 3,8 % (m/m). REG (CE) nº 1925/2006 do PE e do Conselho, de 20 de 

Dezembro de 2006, relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras substâncias aos 

alimentos (JO L 404 de 30.12.2006, p. 26)  

Contudo, os Estados-Membros podem limitar ou proibir as modificações da composição do leite 

previstas nas alíneas b) e c).  

3º leite de consumo deve satisfazer os seguintes requisitos:  

a) Ponto de congelação próximo do ponto de congelação médio determinado para o leite cru na 

zona de origem da recolha;  

b) Massa não inferior a 1 028 gramas por litro, no caso de leite com 3,5 % (m/m) de matéria gorda 

a 20 °C, ou o peso equivalente por litro, no caso de leite com um teor de matéria gorda diferente;  

c) Teor mínimo de 2,9 % (m/m) de matéria proteica, no caso de leite com 3,5 % (m/m) de matéria 

gorda, ou uma concentração equivalente, no caso de leite com um teor de matéria gorda diferente 

(REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013).  

 

Leite cru - o leite produzido pela secreção da glândula mamária de animais de criação, não 

aquecido a uma temperatura superior a 40 °C nem submetido a um tratamento de efeito 

equivalente. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Licença de exploração - o documento que habilita ao exercício da atividade pecuária, 

uma exploração pecuária, entreposto, centro de agrupamento ou uma unidade autónoma de 

gestão de efluentes pecuários, sujeita ao regime de autorização prévia previsto no presente 

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

 

Licor - uma bebida espirituosa: 

i) Com um teor mínimo de açúcar, expresso em açúcar invertido, de: 

— 70 gramas por litro, para os licores de cereja cujo álcool etílico consista exclusivamente em 

aguardente de cereja, 

— 80 gramas por litro, para os licores de genciana ou similares elaborados exclusivamente com 

genciana ou plantas similares como única substância aromatizante, 

— 100 gramas por litro, em todos os outros casos; 

ii) Obtida por aromatização de álcool etílico de origem agrícola, ou de um destilado de origem 

agrícola, ou de uma ou mais bebidas espirituosas, ou de uma mistura dessas bebidas, edulcorada, 

à qual são adicionados produtos de origem agrícola ou géneros alimentícios tais como a nata, o 

leite ou outros produtos lácteos, frutos, vinho ou vinho aromatizado, tal como definido no REG 

(CEE) nº 1601/91 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 (1); 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo dos licores é de 15 %; 

c) Na preparação dos licores só podem ser utilizados as substâncias e preparados aromatizantes 

naturais definidos no artigo 1º, nº 2, alínea b), subalínea i), e alínea c), da Directiva 88/388/CEE, e 

as substâncias e preparados aromatizantes idênticos aos naturais definidos no artigo 1º, nº 2, 

alínea b), subalínea ii), dessa directiva. 
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Todavia, as substâncias e preparados aromatizantes idênticos aos naturais definidos no artigo 1º, 

nº 2, alínea b), subalínea ii), da referida directiva, não podem ser utilizados na preparação dos 

seguintes licores: 

i) Licores de frutos: groselha-negra, cereja, framboesa, amora, mirtilo, citrinos, amora amarela, 

framboesa do ártico, airela dos pântanos, airela vermelha, baga de espinheiro amarelo, ananás; 

ii) Licores de plantas: menta, genciana, anis, genepi, vulnerária (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO 

CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 

 

Licor - 

a) bebida espirituosa:  

i) Com um teor mínimo de produtos edulcorantes, expresso em açúcar invertido, de:  

— 70 gramas por litro, para os licores de cereja ou ginja cujo álcool etílico consista exclusivamente 

em aguardente de cereja ou ginja,  

— 80 gramas por litro, para os licores aromatizados apenas com genciana ou plantas similares ou 

absinto,  

— 100 gramas por litro, em todos os outros casos,  

ii) produzida utilizando álcool etílico de origem agrícola, ou um destilado de origem agrícola, ou 

uma ou mais bebidas espirituosas, ou uma combinação dessas bebidas, edulcorada e à qual se 

adicionaram um ou mais aromatizantes, produtos de origem agrícola ou géneros alimentícios;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do licor é de 15 %;  

c) Na produção do licor podem ser utilizadas substâncias aromatizantes e preparações 

aromatizantes. No entanto, só podem ser aromatizados com géneros alimentícios sápidos, 

preparações aromatizantes e substâncias aromatizantes naturais os seguintes licores:  

i) licores de frutos: — ananás (Ananas), — citrinos (Citrus spp. L.), — espinheiro-marítimo 

(Hippophae rhamnoides L.), — amoreira (Morus alba, Morus rubra), — ginja (Prunus cerasus), — 

cereja (Prunus avium), — groselha-negra (Ribes nigrum L.), — amora-do-ártico (Rubus arcticus L.), 
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— amora-amarela (Rubus chamaemorus L.), — framboesa (Rubus idaeus L.), — airela (Vaccinium 

oxycoccus L.), — mirtilo ou arando (Vaccinium myrtillus L.), — airela-vermelha (Vaccinium vitis-

idaea L.),  

ii) licores de plantas: — genepi (Artemisia genepi), — genciana (Gentiana L.), — hortelã (Mentha 

L.), — anis (Pimpinella anisum L.);  

d) A denominação legal «licor» pode ser utilizada em qualquer Estado-Membro, e:  

— para os licores produzidos por maceração de ginjas ou cerejas (Prunus cerasus ou Prunus avium) 

em álcool etílico de origem agrícola, a denominação legal pode ser «guignolet» ou «češnjevec», 

com ou sem o termo «licor»,  

— para os licores produzidos por maceração das ginjas (Prunus cerasus) em álcool etílico de origem 

agrícola, a designação legal pode ser «ginja» ou «ginjinha» ou «višnjevec», com ou sem o termo 

«licor»,  

— para os licores cujo teor alcoólico seja fornecido exclusivamente por rum, a denominação legal 

pode ser «punch au rhum», com ou sem o termo «licor»,  

— sem prejuízo do artigo 3.o, ponto 2, do artigo 10.o, n.o 5, alínea b), e do artigo 11.o, no caso dos 

licores que contenham leite ou produtos lácteos, a denominação legal pode ser complementada 

com «nata» acrescida do nome da matéria-prima utilizada que confere ao licor o sabor 

predominante, com ou sem o termo «licor»;  

e) Quando é utilizado álcool etílico de origem agrícola ou destilado de origem agrícola para 

reproduzir métodos de produção bem estabelecidos, podem ser utilizados os seguintes termos 

compostos na designação, apresentação e rotulagem de licores produzidos na União: — brandy de 

ameixa, — brandy de laranja, — brandy de alperce, — brandy de cereja, — solbaerrom ou groselha-

negra. No que diz respeito à designação, apresentação e rotulagem dos licores referidos na 

presente alínea, o termo composto deve figurar numa só linha, em carateres uniformes do mesmo 

tipo e cor, devendo a denominação «licor» figurar na proximidade imediata, em carateres de 

tamanho não inferior ao tipo do termo composto. Caso o álcool não seja proveniente da bebida 
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espirituosa indicada, a sua origem deve ser indicada no rótulo, no mesmo campo visual do termo 

composto e da palavra «licor», quer indicando o tipo de álcool agrícola utilizado quer apondo a 

menção «álcool agrícola», sempre precedidos das expressões «obtido a partir de» ou «à base de»;  

f) Sem prejuízo do disposto nos artigos 11.o e 12.o e no artigo 13.o, n.o 4, a denominação legal 

«licor» pode ser complementada pelo nome de um aroma ou género alimentício que confira o 

aroma predominante da bebida espirituosa, desde que o aroma seja conferido à bebida espirituosa 

através de géneros alimentícios, preparações aromatizantes e substâncias aromatizantes naturais, 

derivados da matéria-prima referida no nome do aroma ou do género alimentício, 

complementados por substâncias aromatizantes, apenas quando tal for necessário para reforçar o 

aroma dessas matérias-primas (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)  

 

Licor à base de ovos ou advocaat, avocat ou advokat -  a) licor, 

aromatizado ou não, produzido a partir de álcool etílico de origem agrícola, destilado de origem 

agrícola ou de aguardente, ou uma combinação de ambos, e cujos ingredientes são a gema de ovo 

de qualidade, a clara de ovo e o açúcar ou mel, ou ambos. O teor mínimo de açúcar ou mel é de 

150 gramas por litro, expresso em açúcar invertido. O teor mínimo de gema de ovo pura é de 140 

gramas por litro de produto acabado. Caso sejam utilizados ovos que não provenham de galinhas 

da espécie Gallus gallus, tal deve ser indicado no rótulo;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do licor à base de ovos ou advocaat ou avocat ou 

advokat é de 14 %;  

c) Na produção do licor à base de ovos ou advocaat ou avocat ou advokat só podem ser utilizados 

géneros alimentícios sápidos, substâncias aromatizantes e preparações aromatizantes;  

d) Podem ser utilizados produtos lácteos na produção do licor de ovos ou advocaat ou avocat ou 

advokat. (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir 
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de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho 

de 2019)  

 

Licor de ovos -  a) licor, aromatizado ou não, produzido a partir de álcool etílico de origem 

agrícola, de um destilado de origem agrícola ou de uma aguardente, ou de uma combinação destes, 

cujos ingredientes característicos são a gema de ovo de qualidade, a clara de ovo e o açúcar ou 

mel, ou ambos. O teor mínimo de açúcar ou mel é de 150 gramas por litro, expresso em açúcar 

invertido. O teor mínimo de gema de ovo é de 70 gramas por litro de produto acabado;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do licor de ovos é de 15 %;  

c) Na produção do licor de ovos só podem ser utilizados géneros alimentícios sápidos, substâncias 

aromatizantes e preparações aromatizantes naturais;  

d) Podem ser utilizados produtos lácteos na produção de licor de ovos . (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)  

 

 

Limite crítico - um critério que separa a aceitabilidade da não aceitabilidade. Nos 

exemplos de PCC acima indicados, os limites críticos são, respetivamente, a temperatura máxima 

(armazenagem e transporte), a temperatura mínima (redução/ /eliminação de perigos) e a 

presença de contaminação ou danos. (COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO sobre a implementação de sistemas de 

gestão da segurança alimentar que abrangem programas de pré-requisitos (PRP) e procedimentos baseados nos 

princípios HACCP, incluindo a facilitação/flexibilidade de implementação em determinadas empresas do setor 

alimentar (2016/C 278/01) 

Limite máximo de resíduos - designa a concentração máxima de resíduos 

resultante da utilização de um aditivo na alimentação animal que pode ser aceite pela Comunidade 
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como legalmente autorizada ou reconhecidamente aceitável num género alimentício (REG (CE) Nº 

1831/2003 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

Lípidos - os lípidos totais incluindo os fosfolípidos (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 

25 de Outubro de 2011) 

 

Lixiviados - os líquidos que percolam através dos resíduos depositados e que efluem de um 

aterro ou nele estão contidos (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

 

Local de destino - o local onde um animal é descarregado de um meio de transporte e: 

i) alojado durante, pelo menos, 48 horas antes do momento da partida; ou 

ii) abatido (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Local de partida - o local onde o animal é carregado pela primeira vez num meio de 

transporte, desde que tenha sido alojado nesse local durante, pelo menos, 48 horas antes do 

momento da partida. No entanto, os centros de agrupamento que tenham sido aprovados em 

conformidade com a legislação comunitária no domínio veterinário podem ser considerados locais 

de partida, desde que: 

i) a distância percorrida entre o primeiro ponto de carregamento e o centro de agrupamento seja 

inferior a 100 km; ou 

ii) os animais disponham de material de cama suficiente e tenham sido desamarrados, se possível, 

e abeberados durante, pelo menos, 6 horas antes da partida do centro de agrupamento (REG (CE) nº 

1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 
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Local de proveniência - qualquer local indicado como sendo o local de onde o género 

alimentício provém, que não seja o «país de origem» definido nos termos dos artigos 23º a 26º do 

REG (CEE) nº 2913/92; o nome, a firma ou o endereço do operador da empresa do sector alimentar 

constante do rótulo não constitui uma indicação do país de origem ou do local de proveniência do 

género alimentício na acepção do presente REG (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de 

Outubro de 2011) 

 

Local de repouso ou de transferência - qualquer local de paragem durante 

a viagem que não seja um local de destino, incluindo um local onde os animais tenham mudado de 

meio de transporte, quer tenham ou não sido descarregados (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de 

Dezembro de 2004) 

 

Local de transferência  - ver em Local de repouso ou de transferência 

 

Logótipo - pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de 

representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma 

combinação de ambos, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de 

forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objecto da proteção conferida ao seu 

titular. O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize 

produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou 

correspondência (CPI Art 281º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

. 

 

 

London gin - a) gin destilado que cumpre os seguintes requisitos:  
i) é produzido exclusivamente a partir de álcool etílico de origem agrícola, com um teor 

máximo de metanol de 5 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol., cujo aroma é 
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conferido exclusivamente por destilação de álcool etílico em alambiques tradicionais, 
na presença de todos os materiais vegetais naturais utilizados,  

ii) o destilado obtido contém pelo menos 70 % vol. de álcool,  
iii) qualquer outro álcool etílico de origem agrícola adicionado está em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no artigo 5.o, mas com um teor máximo de metanol 
de 5 gramas por hectolitro de álcool a 100 % vol,  

iv) não contém corantes,  
v) não lhe foram adicionados edulcorantes em quantidade superior a 0,1 gramas por litro 

no produto final, expresso em açúcar invertido,  
vi) não contém quaisquer outros ingredientes, com exceção dos ingredientes referidos 

nas subalíneas i), iii) e v) e de água;  
b) O título alcoométrico volúmico mínimo do London gin é de 37,5;  

c) A expressão «London gin» pode incluir ou ser complementada pelo 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)  

 

Lotação - a combinação de vinhos ou mostos de proveniências, castas, anos de colheita ou 

categorias de vinho ou de mosto diferentes único (REG (CE) Nº 606/2009 DA COMISSÃO de 10 de Julho de 

2009)  

 

Lote - conjunto de unidades de venda do género alimentício produzido, fabricado ou 

acondicionado em circunstâncias praticamente idênticas. (Decreto-Lei n.º 26/2016 de 9 de Junho) 

 

Lote - um grupo ou um conjunto de produtos identificáveis obtidos a partir de um determinado 

processo em circunstâncias praticamente idênticas e produzidos num determinado local durante 

um período de produção definido (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 
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Lote - carnes, dos códigos da Nomenclatura Combinada enumerados no anexo XI do REG (UE) 

nº 1169/2011, obtidas a partir de uma única espécie, com ou sem osso, mesmo cortadas ou 

picadas, que tenham sido cortadas, picadas ou embaladas em circunstâncias praticamente 

idênticas (REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº1337/2013 DA COMISSÃO de 13 de Dezembro de 2013) 

 

Lote - o conjunto homogéneo de batatas que têm em comum a origem, a variedade, o tipo 

comercial, a categoria, o calibre, em caso de exigência de calibragem, o peso líquido da embalagem, 

em caso de apresentação em embalagem, o acondicionamento e o embalador e ou expedidor 

(Decreto-Lei n.º 175/2015 de 25 de Agosto) 

 

Lote - um conjunto de unidades de uma única mercadoria, identificável pela homogeneidade da 

sua composição, pela sua origem e por outros elementos pertinentes, e que constitui parte de uma 

remessa (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Lote - um conjunto de unidades de venda de um género alimentício produzido, fabricado ou 

acondicionado em circunstâncias praticamente idênticas (DIRECTIVA 2011/91/UE DO PE E DO CONSELHO 

de 13 de Dezembro de 2011)  

 

Lote - uma unidade de produção produzida numa única instalação utilizando parâmetros de 

produção uniformes, tais como a origem das matérias, ou várias dessas unidades quando 

produzidas em ordem sequencial numa única instalação e armazenadas em conjunto como 

unidade de expedição (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  
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Lote - o conjunto de materiais vitícolas de uma mesma variedade ou clone e categoria, 

suficientemente homogéneos e provenientes de uma mesma parcela, tratando-se de material 

inicial e base, ou de uma ou várias parcelas do mesmo local e produtor, tratando-se de materiais 

certificado ou standard (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 

Lote - o conjunto de unidades de venda de um produto produzido, fabricado ou acondicionado 

em circunstâncias praticamente idênticas (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de Janeiro) 

 

Lote - o conjunto de unidades de venda de um produto produzido, fabricado ou acondicionado 

em circunstâncias praticamente idênticas (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 

 
Lote – ver em Remessa 

 

Lote  - uma bebida espirituosa que foi objeto de lotação (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)  
 

Lotear -  uma operação que consiste em combinar duas ou mais bebidas espirituosas 

pertencentes à mesma categoria, que apenas se distinguem por pequenas variantes de 

composição devidas a um ou mais dos seguintes fatores:  

a) O método de produção;  

b) Os alambiques utilizados;  

c) O período de maturação ou envelhecimento;  

d) A zona geográfica de produção.  

A bebida espirituosa assim obtida pertence à mesma categoria de bebida espirituosa que as 
bebidas espirituosas originais antes da lotação (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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Lúpulo - as inflorescências secas, também designadas por cones, da planta (feminina) do lúpulo 

trepador (Humulus lupulus); estas inflorescências, de cor verde-amarelo e forma ovóide, são 

providas de um pedúnculo e a sua Maior dimensão varia geralmente de 2 a 5 cm (REG (UE) Nº 

1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Lúpulo em pó - o produto obtido por moedura do lúpulo e que contém todos os elementos 

naturais deste (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Lúpulo em pó rico em lupulina - o produto obtido por moedura do lúpulo após 

eliminação mecânica de uma parte das folhas, dos caules, das brácteas e das ráquis (REG (UE) Nº 

1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

 

Mandatário - a pessoa singular ou colectiva estabelecida na Comunidade, mandatada por 

escrito pelo fabricante para praticar determinados actos em seu nome em cumprimento de 

deveres que lhe são impostos pela legislação comunitária aplicável (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do 

Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Mandatário - uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na UE, mandatada por escrito 

pelo fabricante para praticar determinados atos em seu nome (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 
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Manteiga de cacau - matéria gorda obtida a partir de sementes de cacau ou de partes 

de sementes de cacau, com as seguintes características: teor de ácidos gordos livres (expresso em 

ácido oleico): no máximo 1,75 %  

teor de matérias insaponificáveis (determinado pelo éter de petróleo): no máximo 0,5 %, excepto 

no caso da manteiga de cacau obtida por pressão, em que não poderá exceder 0,35 % (DIRECTIVA 

2000/36/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Junho de 2000) 

 

Mão-de-obra da exploração agrícola - o trabalho mobilizado na exploração 

agrícola, com origem na família ou no assalariamento (trabalhadores permanentes, eventuais ou 

não contratados diretamente pelo produtor) (Decreto-Lei n.º 64/2018 de 7 de Agosto) 

 

Mão-de-obra familiar - trabalho realizado pelo titular da exploração agrícola 

(produtor agrícola) e por membros do seu agregado familiar (Decreto-Lei n.º 64/2018 de 7 de Agosto) 

 

Maraschino, Marrasquino ou Maraskino - a) licor incolor cuja 

aromatização é produzida principalmente por um destilado de marascas ou por maceração de 

cerejas ou partes de cereja em álcool etílico de origem agrícola ou em destilados de marascas, com 

um teor mínimo de produtos edulcorantes de 250 gramas por litro, expresso em açúcar invertido;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do maraschino, marrasquino ou maraskino é de 24 %;  

c) Aplicam-se ao maraschino, marrasquino ou maraskino as regras relativas às substâncias e 

preparações aromatizantes para licores, estabelecidas na categoria 33;  

d) O maraschino, marrasquino ou maraskino não pode conter corantes;  
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e) A denominação legal pode ser complementada pelo termo «licor» (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)  

 

Maraskino  - ver em Maraschino 

 
 

Marca  - pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação 

gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, 

cor, a forma do produto ou da respectiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que 

possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da 

protecção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços 

de uma empresa dos de outras empresas (CPI Art 208º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

 

Marca coletiva  - um sinal determinado pertencente a uma associação de pessoas 

singulares ou coletivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para distinguir os 

produtos ou serviços dos membros da associação dos de outras entidades. O registo da marca 

coletiva dá ao seu titular o direito de disciplinar a comercialização dos respectivos produtos, nas 

condições estabelecidas na lei, nos estatutos ou nos regulamentos internos (CPI Art 214º - Decreto-Lei 

n.º 110/2018 de 10 de Dezembro). 

 
 

Marca de certificação ou de garantia – um sinal determinado pertencente 

a uma pessoa singular ou coletiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a 

que estes devem obedecer, no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de 

prestação dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços, com 
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exceção da respetiva origem geográfica. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços 

submetidos àquele controlo ou para os quais as normas foram estabelecidas (CPI Art 215º - Decreto-

Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro). 

 

Marca de certificação da UE  - é uma marca da UE designada como tal aquando 

do seu pedido de registo, e que permite distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da 

marca no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos 

serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características, com exceção da proveniência 

geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal (REG (UE) 2017/1001 DO PE  E DO CONSELHO 

de 14 de Junho de 2017) 

 

Marca de garantia -  ver em Marca de certificação  

 

Marca de salubridade -  a marca que, ao ser aplicada, indica que foram efectuados 

controlos oficiais nos termos do presente REG (REG (CE) Nº 854/2004 DO PE E DO CONSELHO  de 29 de 

Abril de 2004) 

 
 

Marca de salubridade - uma marca aplicada após terem sido realizados os controlos 

oficiais referidos no artigo 18º, nº 2, alíneas a) e c), e que atesta que a carne é própria para consumo 

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

 
 

Marcação CE - marcação através da qual o fabricante evidencia que o produto cumpre todos os requisitos 

aplicáveis, previstos na legislação comunitária de harmonização que prevê a sua aposição (REG (CE) nº 765/2008 do PE 

e do Conselho de 9 Julho de 2008) 
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Marcação CE - a marcação através da qual o fabricante indica que o instrumento cumpre 

os requisitos aplicáveis estabelecidos na legislação de harmonização da UE que prevê a sua 

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

 
 
Marcas coletivas da UE -  ver em marcas coletivas da União Europeia 

 

Marcas coletivas da União Europeia (a seguir designadas por «marcas 

coletivas da UE») as marcas da UE assim designadas aquando do seu depósito e próprias para 

distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras 

empresas. Podem depositar marcas coletivas da UE as associações de fabricantes, de produtores, 

de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja 

aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações 

de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos, e para comparecer 

em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público (REG (UE) 2017/1001 DO PE  E DO CONSELHO de 

14 de Junho de 2017) 

 

Marcas da UE - ver em marcas da União Europeia 

 

Marcas da União Europeia (a seguir designadas por “marcas da UE”) - as marcas 

de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no presente 

REG (REG (UE) 2017/1001 DO PE  E DO CONSELHO de 14 de Junho de 2017) 

 

Marrasquino – ver em  Maraschino 
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Massa de água artificial - uma massa de água criada pela actividade humana 

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

  

Massa de água fortemente modificada - uma massa de água que, em 

resultado de alterações físicas derivadas da actividade humana, adquiriu um carácter 

substancialmente diferente, e que é designada pelo Estado-Membro nos termos do anexo II 

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

  

Massa de águas de superfície - uma massa distinta e significativa de águas de 

superfície, como por exemplo um lago, uma albufeira, um ribeiro, rio ou canal, um troço de ribeiro, 

rio ou canal, águas de transição ou uma faixa de águas costeiras (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Massa de águas subterrâneas - um meio de águas subterrâneas delimitado que 

faz parte de um ou mais aquíferos (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

 
Massa de pão congelada - veja em Produtos intermédios ou em processo de fabrico  
 
 
Matadouro - estabelecimento para abate e preparação de animais cuja carne se destina ao 

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

 

Matéria-prima agrícola - um produto agrícola que não foi submetido a qualquer 

operação de conservação ou de transformação (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Material base - o material: 

i) Que tenha sido produzido, se for caso disso, sob responsabilidade do obtentor, segundo 

métodos geralmente admitidos, tendo em vista a preservação da identidade 

da variedade ou clone e o seu estado sanitário, e que provenha directamente de material inicial; 

ii) Que se destina à produção de material certificado; 

iii) Que satisfaz os requisitos exigidos para todos os materiais vitícolas e para os desta categoria 

em particular; 

iv) Para o qual se tenha verificado, aquando de uma inspecção oficial ou sob supervisão oficial, 

que foram respeitadas as condições enunciadas na presente 

alínea m) (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 

 

Material biológico heterogéneo - conjunto vegetal pertencente ao mesmo 

táxon botânico da ordem mais baixa conhecida, que:  

a) Apresenta características fenotípicas comuns;  

b) É caracterizado por um elevado nível de diversidade genética e fenotípica entre as unidades 

reprodutivas individuais, de modo que esse conjunto vegetal é representado pelo material como 

um todo, e não por um pequeno número de unidades;  

c) Não constitui uma variedade na aceção do artigo 5. o , nº2, do REG (CE) nº2100/94 do Conselho 

( 1 );  

d) Não é uma mistura de variedades; e  

e) Foi produzido em conformidade com o presente REG (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 

de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Material certificado - o material: 

i) Que provém directamente de material base ou de material inicial; 

ii) Que se destina à produção de plantas ou partes de plantas a utilizar nas plantações para 

produção de uvas; 

iii) Que satisfaz os requisitos exigidos para todos os materiais vitícolas e para os desta categoria 

em particular; 

iv) Para o qual se tenha verificado, aquando de uma inspecção oficial ou sob supervisão oficial, 

que foram respeitadas as condições enunciadas na presente 

alínea n) (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 

Material de reprodução vegetal - vegetais e todas as partes de vegetais, 

incluindo as sementes, em qualquer fase de desenvolvimento, que sejam capazes e que se 

destinem a produzir vegetais inteiros (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Material inicial - o material: 

i) Que tenha sido produzido, se for caso disso, sob a responsabilidade do obtentor, segundo 

métodos geralmente admitidos, a partir de uma cepa seleccionada ou 

das plantas que constituem a sua descendência directa, tendo em vista a preservação da 

identidade da variedade ou clone e do seu estado sanitário; 

ii) Que se destina à produção de material base ou certificado; 

iii) Que satisfaz os requisitos exigidos para todos os materiais vitícolas e para os desta categoria 

em particular; 

iv) Para o qual se tenha verificado, aquando de uma inspecção oficial, que foram respeitadas as 

condições enunciadas na presente alínea l) (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 
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Material standard - o material: 

i) Que possui identidade e pureza varietal; 

ii) Que se destina à produção de plantas ou partes de plantas a utilizar nas plantações para 

produção de uvas; 

iii) Que satisfaz os requisitos exigidos para todos os materiais vitícolas e para os desta categoria 

em particular; 

iv) Para o qual se tenha verificado, aquando de uma inspecção oficial ou sob supervisão oficial, 

que foram respeitadas as condições enunciadas na presente 

alínea o) (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 
 
Matérias de risco especificadas - as matérias de risco especificadas na aceção 

do artigo 3º, nº 1, alínea g), do REG (CE) nº 999/2001 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz 

efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

  

Matérias de risco especificadas - as matérias de risco especificadas, na 

acepção da alínea g) do nº1 do artigo 3. o do REG (CE) nº 999/2001 (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009);  

 

Matérias de risco especificadas - os tecidos especificados no anexo V; salvo 

indicação em contrário, não estão incluídos na definição os produtos que contenham ou que sejam 

derivados desses tecidos (REG (CE) Nº 999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  
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Matérias-primas contaminadas - o alimento para animais cujo teor de 

substâncias indesejáveis é superior ao que é aceitável nos termos da Directiva 2002/32/CE (REG 

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

 

Matérias-primas para a alimentação animal - designa os produtos 

definidos na alínea a) do artigo 2º da Directiva 96/25/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, 

relativa à circulação de matérias- -primas para alimentação animal (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

 

Matérias-primas para alimentação animal - as matérias-primas para 

alimentação animal na aceção do artigo 3º , nº2, alínea g), do REG (CE) nº 767/2009 do PE e do 

Conselho (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Matérias-primas para alimentação animal - as matérias-primas para 

alimentação animal, na acepção do artigo 3º , nº 2, alínea g), do REG (CE) Nº767/2009, que são de 

origem animal, incluindo proteínas animais transformadas, produtos derivados de sangue, 

gorduras fundidas, ovoprodutos, óleo de peixe, derivados de gorduras, colagénio, gelatina e 

proteínas hidrolisadas, fosfato dicálcico, fosfato tricálcico, leite, produtos à base de leite, produtos 

derivados do leite, colostro, produtos à base de colostro e lamas de centrifugação ou de separação 

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

 

Matérias-primas para alimentação animal - os produtos de origem 

vegetal ou animal cujo principal objectivo é preencher as necessidades alimentares dos animais, 
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no seu estado natural, fresco ou conservado, bem como os produtos derivados da sua 

transformação industrial e as substâncias orgânicas ou inorgânicas, com ou sem aditivos, 

destinadas a serem utilizadas na alimentação animal por via oral, quer directamente, quer após 

transformação, ou para a preparação de alimentos compostos para animais ou como excipiente 

em pré-misturas (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009)  

 

Maturação média - período de tempo que corresponde à rotação da quantidade total 

de brandy em envelhecimento, dividindo o volume total de brandy contido em todas as fases de 

envelhecimento pelo volume das extrações efetuadas a partir da última fase – a solera – ao longo 

de um ano. A maturação média do brandy extraído da solera pode ser calculada aplicando a 

seguinte fórmula: t = Vt/Ve em que: — t corresponde à maturação média, expressa em anos, — Vt 

é o volume total de existências em processo de envelhecimento, expresso em litros de álcool puro, 

— Ve é o volume total do produto extraído para transporte ao longo de um ano, expresso em litros 

de álcool puro. No caso de cascos e outros recipientes de madeira de carvalho com capacidade 

inferior a 1 000 litros, o número de extrações e incorporações anuais deve ser igual ou inferior a 

duas vezes o número de fases do processo, a fim de garantir que a componente mais jovem tenha 

envelhecido por um período igual ou superior a seis meses. No caso de cascos e outros recipientes 

de madeira de carvalho com capacidade igual ou superior a 1 000 litros, o número de extrações e 

incorporações anuais deve ser igual ou inferior ao número de fases no processo, a fim de garantir 

que a componente mais jovem tenha envelhecido por um período igual ou superior a um ano (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)  

 

Maturação ou envelhecimento - o armazenamento de uma bebida espirituosa 

em recipientes adequados durante um certo período de tempo, para permitir que a bebida 
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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)  

 

Medicamento veterinário - um medicamento veterinário na aceção do artigo 1º , 

ponto 2, da Diretiva 2001/82/CE do PE e do Conselho (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de 

Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Medição dos grãos - a medição dos grãos efetuada em arroz branqueado de acordo 
com o seguinte método:  
i) colher uma amostra representativa do lote,  
ii) selecionar, na amostra, os grãos inteiros, incluindo os imaturos,  
iii) efetuar duas medições que incidam em 100 grãos cada e calcular a média,  
iv) exprimir o resultado em milímetros, arredondando-o a uma casa decimal. (REG (UE) Nº1308/2013 

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

 

Médico veterinário oficial - um médico veterinário autorizado pela autoridade 

competente e com qualificações adequadas ao desempenho de atividades oficiais nos termos do 

presente REG (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Médico veterinário oficial num país terceiro ou território - um 

médico veterinário num país terceiro ou território que corresponde a um médico veterinário oficial 

referido no ponto 53 (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 
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Medida -  um conjunto de operações que concorrem para a execução de uma ou mais das 

prioridades da União em matéria de desenvolvimento rural (Reg (EU) Nº 1305/2013 do PE e do Conselho 

de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Medida fitossanitária - qualquer medida oficial que se destine a prevenir a introdução 

ou a propagação de pragas de quarentena ou a limitar o impacto económico de pragas 

regulamentadas não sujeitas a quarentena (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 

2016) 

 

Medidas de política comercial - as medidas não pautais estabelecidas no âmbito 

da política comercial comum sob a forma de disposições da União que regem o comércio 

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

 

Medidas de precaução - medidas a tomar pelos operadores em cada fase da 

produção, preparação e distribuição para evitar a contaminação por produtos ou substâncias cuja 

utilização na produção biológica não esteja autorizada nos termos do presente REG e para evitar a 

mistura entre produtos biológicos e produtos não biológicos (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO 

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

 

Meio de transporte - os veículos rodoviários ou ferroviários, navios e aeronaves 

utilizados para o transporte de animais (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Medidas preventivas - medidas a tomar pelos operadores em cada fase da produção, 

preparação e distribuição para garantir a preservação da biodiversidade e a qualidade dos solos, 
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medidas para a prevenção e o controlo de pragas e doenças, bem como medidas destinadas a 

evitar os efeitos negativos sobre o ambiente, a saúde animal e a fitossanidade (REG (UE) 2018/848 DO 

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

 
Medidas restritivas - qualquer medida de proibição, de restrição da disponibilização, 

de retirada ou de recolha de um produto do mercado (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

 
Mel - substância açucarada natural produzida pela abelha Apis mellifera a partir do néctar das 

flores ou das secreções procedentes de partes vivas de plantas ou de excreções de insectos 

sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, 

transformam, combinam com substâncias específicas próprias, depositam, desidratam, 

armazenam e deixam amadurecer nos favos da colmeia (DIRECTIVA 2001/110/CE DO CONSELHO de 20 de 

Dezembro de 2001 e Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 

Mel centrifugado — mel obtido por centrifugação de favos desoperculados que não 

contenham criação (Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 

Mel com pedaços de favos — mel que contém um ou vários pedaços de mel em 

favos (Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 
Mel de melada — mel obtido principalmente a partir de excreções de insectos sugadores 

de plantas (hemiptera) que ficam sobre as partes vivas das plantas ou de secreções provenientes 

de partes vivas das plantas (Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 
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Mel de néctar ou mel de flores — mel obtido a partir do néctar das plantas 

(Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 
Mel em favos — mel armazenado pelas abelhas nos alvéolos operculados de favos 

construídos recentemente pelas próprias abelhas ou de finas folhas de cera gravada realizadas 

exclusivamente com cera de abelha e que não contenham criação vendido em favos inteiros ou em 

secções de favos (Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 
Mel escorrido — mel obtido por escorrimento de favos desoperculados que não 

contenham criação (Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 

Mel filtrado — mel obtido por um processo de eliminação de matérias orgânicas ou 

inorgânicas estranhas à sua composição que retire uma parte importante do pólen (Decreto-Lei nº 

214/2003 de 18 de Setembro) 

 
Mel para uso industrial - mel: 

a) Próprio para usos industriais ou como ingrediente de outros géneros alimentícios 

transformados; e 

b) Que pode: Apresentar um sabor ou cheiro anormal; ou ter começado a fermentar ou ter 

fermentado; ou ter sido sobreaquecido. (Decreto-Lei nº 214/2003 de 18 de Setembro) 

 
Mel prensado — mel obtido por compressão de favos que não contenham criação, 

sem aquecimento ou com aquecimento moderado de 45ºC, no máximo (Decreto-Lei nº 214/2003 de 

18 de Setembro) 
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Melhores técnicas disponíveis - as melhores técnicas disponíveis tal como 

definidas no ponto 11 do artigo 2. o da Directiva 96/61/CE (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO 

de 19 de Novembro de 2008) 

 

Membro de agrupamento ou organização de produtores 

reconhecidos -  a pessoa singular ou coletiva associada da entidade reconhecida como 

agrupamento ou organização de produtores ou, ainda, no caso do setor leiteiro, os associados de 

cooperativas associadas da entidade reconhecida. (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Membro do agregado familiar - a pessoa que vive em economia comum com o 

titular da exploração agrícola, ligados por relação familiar jurídica ou união de facto   

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

Menção tradicional - uma menção tradicionalmente utilizada nos Estados-Membros 

relativamente a produtos referidos no artigo 92º, nº1, para:  

a) Indicar que o produto tem uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica 

protegida ao abrigo do direito nacional ou da União;  

b) Designar o método de produção ou de envelhecimento ou a qualidade, a cor, o tipo de lugar ou 

um acontecimento ligado à história do produto com uma denominação de origem protegida ou 

uma indicação geográfica protegida. (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 

2013) 

 

Menção tradicional - entende-se uma menção tradicionalmente utilizada nos Estados-

Membros relativamente a produtos referidos no n. o 1 do artigo 118º-A para:  
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a) Indicar que o produto tem uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica 

protegida ao abrigo do direito comunitário ou nacional;  

b) Designar o método de produção ou de envelhecimento ou a qualidade, a cor, o tipo de lugar ou 

um acontecimento ligado à história do produto com uma denominação de origem protegida ou 

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

 

Menções genéricas - as denominações de produtos que, embora relacionadas com o 

local, a região ou o país onde o produto foi originalmente produzido ou comercializado, se 

tornaram a denominação comum de um produto na União. (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) 

 
Mercado grossista - uma empresa do sector alimentar que inclui várias unidades 

separadas que partilham secções e instalações comuns onde são vendidos géneros alimentícios a 

operadores das empresas do sector alimentar. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril 

de 2004) 

 

Mercado local de produtores - o espaço público ou privado, de acesso público, 

destinado aos produtores locais agrícolas, pecuários, agroalimentares e artesãos, com a atividade 

devidamente licenciada ou registada, para venda dos seus produtos (Decreto-Lei n.º 85/2015 de 21 de 

Maio) 

 

Mercadorias - tudo o que está sujeito a uma ou várias regras a que se refere o artigo 1º, nº 

2, à exceção dos animais (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  

de 2019) 
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Mercadorias de contrafação  
a) Mercadorias que sejam objeto de um ato que viola uma marca no Estado-Membro onde as 

mercadorias são encontradas, e em que tenha sido aposto sem autorização um símbolo idêntico à 

marca validamente registada para o mesmo tipo de mercadorias, ou que não possa distinguir-se 

nos seus aspetos essenciais dessa marca;  

b) Mercadorias que sejam objeto de um ato que viola uma indicação geográfica no Estado-Membro 

onde as mercadorias são encontradas, e em que tenha sido aposta uma designação ou termo 

protegidos relativamente a essa indicação geográfica ou que sejam descritas por essa designação 

ou esse termo protegidos;  

c) Uma embalagem, rótulo, etiqueta, brochura, manual de instruções, documento de garantia ou 

artigo semelhante, mesmo se apresentado separadamente, que seja objeto de um ato que viola 

uma marca ou uma indicação geográfica e que inclua um símbolo, designação ou termo idênticos 

a uma marca validamente registada ou indicação geográfica protegida, ou que não possa distinguir-

se nos seus aspetos essenciais dessa marca ou indicação geográfica, e que possa ser utilizado para 

o mesmo tipo de mercadorias para a qual a marca ou indicação geográfica foram registadas (REG 

(UE) Nº 608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Junho de 2013) 

 

Mercadorias-pirata - mercadorias que sejam objeto de um ato que viola um direito de 

autor ou direito conexo ou um desenho ou modelo no Estado-Membro onde as mercadorias são 

encontradas e que sejam ou incluam cópias fabricadas sem o consentimento do titular de um 

direito de autor ou direito conexo ou desenho ou modelo ou de uma pessoa autorizada pelo 

referido titular no país de produção (REG (UE) Nº 608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Junho de 2013) 

 

Mercadorias não-UE - as mercadorias não abrangidas pelo ponto 23 ou que tenham 

perdido o estatuto aduaneiro de mercadorias EU (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Outubro de 2013) 



                L a P  
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24/09/2019 TT 09 L a P 12ª 54/138 

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 
 

  

Mercadorias UE - as mercadorias abrangidas por uma das seguintes categorias:  

a) Mercadorias inteiramente obtidas no território aduaneiro da União, sem incorporação de 

mercadorias importadas de países ou territórios que não façam parte do território aduaneiro da 

União;  

b) Mercadorias introduzidas no território aduaneiro da União a partir de países ou territórios que 

não façam parte desse território e introduzidas em livre prática;  

c) Mercadorias obtidas ou produzidas no território aduaneiro da União, quer exclusivamente a 

partir das mercadorias a que se refere a alínea b), quer a partir das mercadorias a que se referem 

as alíneas a) e b) (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Mercadorias suspeitas de violar um direito de propriedade 

intelectual  -  mercadorias em relação às quais existam indícios suficientes de que, no 

Estado-Membro onde essas mercadorias se encontram, são prima facie:  

a) Mercadorias objeto de um ato que viola um direito de propriedade intelectual nesse Estado-

Membro;  

b) Dispositivos, produtos ou componentes que são principalmente concebidos, produzidos ou 

adaptados com o objetivo de permitir ou facilitar a neutralização de qualquer tecnologia, 

dispositivo ou componente que, no curso normal do seu funcionamento, impeça ou restrinja a 

prática de atos relativos a obras que não são autorizados pelo titular de um direito de autor ou de 

um direito conexo e que estejam relacionados com um ato que viola esses direitos nesse Estado-

Membro;  

c) Um molde ou matriz especificamente concebido ou adaptado para o fabrico de mercadorias que 

violem um direito de propriedade intelectual, se esses moldes ou matrizes estiverem relacionados 
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com um ato que viola os direitos de propriedade intelectual nesse Estado-Membro (REG (UE) Nº 

608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Junho de 2013) 

 

 

Mercadorias perecíveis - as mercadorias que as autoridades aduaneiras considerem 

poder deteriorar-se se forem conservadas até 20 dias a partir da data de suspensão da autorização 

ou retenção (REG (UE) Nº 608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Junho de 2013) 

 

Mercadorias que violam um direito de propriedade 

intelectual –  

a) "Mercadorias de contrafacção", isto é: 

i) mercadorias, incluindo a embalagem, nas quais tenha sido aposta sem autorização uma marca 
idêntica à marca validamente registada para o mesmo tipo de mercadorias ou que nos seus 
aspectos essenciais, não pode ser distinguida dessa marca e que, por esse motivo, viola os 
direitos decorrentes do Direito Comunitário para o titular da marca em questão, tal como 
previsto no REG (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca 
comunitária(6) ou no direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção 
das autoridades aduaneiras, 

ii) qualquer símbolo de marca (que inclua um logotipo, etiqueta, autocolante, prospecto, folheto 
de instruções, ou documento de garantia que o ostente), mesmo apresentado separadamente, 
que se encontre nas mesmas condições que as mercadorias referidas na subalínea i), 

iii) as embalagens que ostentem as marcas das mercadorias de contrafacção, apresentadas 
separadamente, nas mesmas condições que as mercadorias referidas na subalínea i); 

b) "Mercadorias-pirata", ou seja, as mercadorias que sejam ou contenham cópias 
fabricadas sem o consentimento do titular do direito de autor ou dos direitos conexos, de um 
direito relativo aos desenhos ou modelos, independentemente do registo nos termos do direito 
nacional, ou de uma pessoa autorizada pelo titular do direito no país de produção, quando a 
realização dessas cópias viole o direito em questão nos termos do REG (CE) nº 6/2002 do 
Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários(7), ou 
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pelo direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras; 

c) Mercadorias que, no Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção das 
autoridades aduaneiras, violem: 

i) uma patente nos termos do direito desse Estado-Membro, 

ii) um certificado complementar de protecção, tal como previsto no REG (CEE) nº 1768/92 do 
Conselho (8) ou no REG (CE) nº 1610/96 do PE e do Conselho (9), 

iii) um direito nacional de protecção de variedades vegetais nos termos do direito desse Estado-
Membro ou um direito comunitário de protecção de variedades vegetais tal como previsto no 
REG (CEE) nº 2100/94 do Conselho (10), 

iv) as denominações de origem ou as indicações geográficas nos termos do direito desse Estado-
Membro ou dos REGs (CEE) nºs 2081/92(11) e 1493/1999 do Conselho (12), 

v) as denominações geográficas tal como previstas no REG (CEE) nº 1576/89 do Conselho. 

3. É equiparado a mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual, qualquer molde 

ou matriz especificamente destinado ou adaptado ao fabrico dessas mercadorias, desde que a 

utilização desse molde ou matriz viole os direitos do titular do direito nos termos do direito 

comunitário ou do direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção das 

autoridades aduaneiras. (REG (CE) Nº 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003 relativo à 

intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos 

direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos) (REG 

(UE) Nº 608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Junho de 2013) 

 

Mercados locais -  os espaços edificados, públicos ou privados, de acesso público, para 

venda de produtos locais agrícolas, agroalimentares e artesanais, com a atividade devidamente 

licenciada ou registada, incluindo os mercados de produtores regulados pelo Decreto-Lei n.º 

85/2015, de 21 de Maio, localizados no território de intervenção do respectivo GAL (Portaria n.º 

152/2016 de 25 de Maio) 
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Metabolito - qualquer metabolito ou produto de degradação de uma substância activa, 

protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico formado nos organismos ou no ambiente.  

Considera-se que determinado metabolito é relevante caso existam motivos para presumir que 

possui propriedades intrínsecas comparáveis às da substância original em termos de actividade 

biológica-alvo, apresenta para os organismos um risco superior ou comparável ao da substância 

original ou possui determinadas propriedades toxicológicas consideradas inaceitáveis. Tal 

metabolito é relevante para a decisão global de aprovação ou para a definição das medidas de 

redução dos riscos (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Métodos de processamento - os métodos enumerados no anexo IV, capítulos III 

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

 

Métodos não químicos - métodos alternativos aos pesticidas químicos para a 

protecção fitossanitária e a protecção integrada, baseados em técnicas agronómicas como as 

referidas no ponto 1 do anexo III da Directiva 2009/128/CE, ou métodos físicos, mecânicos ou 

biológicos de controlo das pragas REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009  

  

Microrganismo - designa microrganismos que formam colónias (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE 

E DO CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) 

Microrganismos - bactérias, vírus, leveduras, bolores, algas, protozoários parasitas, 

helmintos parasitas microscópicos, bem como as suas toxinas e metabolitos (REG (CE) Nº 2073/2005 

DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 
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Microrganismos - qualquer entidade microbiológica, incluindo fungos inferiores e vírus, 

celular ou não celular, dotada de capacidade de replicação ou de transferência de material genético 

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

 

Migas -  ver em Produto desfiado  
 
Mistrà-  a) bebida espirituosa incolor aromatizada com anis ou anetol natural, que cumpre os 
seguintes requisitos:  

i) o teor de anetol mínimo é de 1 grama por litro e o máximo é de 2 gramas por litro,  
ii) contém eventualmente um destilado de ervas aromáticas,  
iii) não foi edulcorado;  

b) O título alcoométrico volúmico do mistrà não deve ser inferior a 40 % nem superior a 47 %;  
c) O mistrà só pode ser aromatizado com preparações aromatizantes esubstâncias aromatizantes 
naturais;  
d) O mistrá não pode conter corantes (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)  

 
 

Mistura - uma bebida espirituosa que foi submetida a mistura (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)  

 

Mistura de café torrado com café torrefacto - a mistura de café torrado 

e café torrefacto, em percentagem variável, mantendo cada um deles as suas características 

específicas (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho) 

 
Mistura com …% de café, torrada moída - a mistura de café com um ou 

mais dos seus sucedâneos, torrados e moídos contendo, no mínimo, 20 % de café torrado, de modo 
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a garantir, na mistura final, um teor de cafeína correspondente à percentagem de café indicada no 

rótulo (Decreto-Lei n.º 78/2013 de 11 de Junho) 

 
Mistura de … com … torrada moída - a mistura de dois ou mais sucedâneos 

do café, torrados e moídos, indicados pela ordem decrescente da proporção ponderal (Decreto-Lei 

n.º 78/2013 de 11 de Junho) 

Mistura de lúpulo - os produtos obtidos pela mistura de dois ou mais produtos referidos 

nos pontos 1 a 4 (lúpulo, lúpulo em pó, lúpulo em pó rico em lupulina, extrato de lúpulo (REG (UE) 

Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Misturar - combinar uma bebida espirituosa que corresponde a uma categoria de bebidas 

espirituosas constante do anexo I ou a uma indicação geográfica com um ou mais dos seguintes 

produtos:  

a) Outras bebidas espirituosas que não pertencem à mesma categoria de bebidas espirituosas 

constante do anexo I;  

b) Destilados de origem agrícola;  

c) Álcool etílico de origem agrícola (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)  
 

 

Miudezas - carne fresca que não a da carcaça, incluindo vísceras e sangue. (REG (CE) Nº 853/2004 

DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Modelo - veja em desenho ou modelo 
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Modelos de utilidade - as invenções novas, implicando atividade inventiva, se 

forem suscetíveis de aplicação industrial (CPI Art 119º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro  

 

Moluscos bivalves - moluscos lamelibrânquios que se alimentam por filtração. (REG (CE) 

Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 
Mosto de uvas - o produto líquido obtido naturalmente, ou por processos físicos, a partir 

de uvas frescas. É admitido um título alcoométrico adquirido do mosto de uvas não superior a 1 % 

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

 

Mosto de uvas concentrado - o mosto de uvas não caramelizado obtido por 

desidratação parcial de mosto de uvas, efetuada por qualquer método autorizado, excluindo a ação 

direta do calor, de modo a que o valor indicado à temperatura de 20 °C por um refratómetro, 

utilizado segundo um método a definir nos termos do artigo 80. o , nº 5, primeiro parágrafo, e do 

artigo 91º , primeiro parágrafo, alínea d), não seja inferior a 50,9 %.  

É admitido um título alcoométrico adquirido do mosto de uvas concentrado não superior a 1 % vol 

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

 

Mosto de uvas concentrado retificado - entende-se:  

a) O produto líquido não caramelizado:  

i) obtido por desidratação parcial de mosto de uvas, efetuada por qualquer método autorizado, 

excluindo a ação direta do calor, de modo a que o valor indicado à temperatura de 20 °C por um 

refratómetro, utilizado segundo um método a definir nos termos do o artigo 80. o , nº 5,primeiro 

parágrafo, e do artigo 91º , primeiro parágrafo, alínea d), não seja inferior a 61,7 %;  
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ii) que foi submetido a tratamentos autorizados de desacidificação e de eliminação de 

componentes, com exceção do açúcar;  

iii) que apresenta as características seguintes:  

— pH não superior a 5 a 25 °Brix,  

— densidade ótica a 425 nm, num percurso de 1 cm, não superior a 0,100, em mosto de uvas 

concentrado a 25 °Brix,  

— teor de sacarose não detetável segundo um método de análise a definir,  

— índice de Folin-Ciocalteu não superior a 6,00 a 25 °Brix,  

— acidez titulável não superior a 15 miliequivalentes por quilograma de açúcares totais,  

— teor de dióxido de enxofre não superior a 25 miligramas por quilograma de açúcares totais,  

— teor total de catiões não superior a 8 miliequivalentes por quilograma de açúcares totais,  

— condutividade a 25 °Brix e a 20 °C não superior a 120 microsiemens por centímetro,  

— teor de hidroximetilfurfural não superior a 25 miligramas por quilograma de açúcares totais,  

— presença de mesoinositol.   

b) O produto sólido não caramelizado que:  

i) foi obtido por cristalização do mosto de uvas concentrado retificado líquido sem utilização de 

solvente,  

ii) foi submetido a tratamentos autorizados de desacidificação e de eliminação de componentes, 

com exceção do açúcar;  

iii) apresenta as seguintes características após diluição numa solução a 25 °Brix:  

— pH não superior a 7,5,  

— densidade ótica a 425 nm sob uma espessura de 1 cm, não superior a 0,100,  



                L a P  
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24/09/2019 TT 09 L a P 12ª 62/138 

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 
 

— teor de sacarose não detetável segundo um método de análise a definir,  

— índice Folin-Ciocalteu não superior a 6,00,  

— acidez titulável não superior a 15 miliequivalentes por quilograma de açúcares totais,  

— teor de dióxido de enxofre não superior a 10 miligramas por quilograma de açúcares totais,  

— teor total de catiões não superior a 8 miliequivalentes por quilograma de açúcares totais,  

— condutividade a 20 °C não superior a 120 micro-Siemens/cm,  

— teor de hidroximetilfurfural não superior a 25 miligramas por quilograma de açúcares totais,  

— presença de mesoinositol.  

É admitido um título alcoométrico adquirido do mosto de uvas concentrado retificado não superior 

a 1 % vol. (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Mosto de uvas frescas amuado com álcool - o produto:  

a) Com um título alcoométrico adquirido não inferior a 12 % vol e não superior a 15 % vol;  

b) Obtido por adição a um mosto de uvas não fermentado, com um título alcoométrico natural não 

inferior a 8,5 % vol e proveniente exclusivamente de castas de uva de vinho classificáveis nos 

termos do artigo 81º , nº2:  

i) quer de álcool neutro de origem vínica, incluindo o álcool resultante da destilação de uvas secas, 

com um título alcoométrico adquirido não inferior a 96 % vol,  

ii) quer de um produto não retificado proveniente da destilação do vinho, com um título 

alcoométrico adquirido não inferior a 52 % vol e não superior a 80 % vol (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE 

E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Mosto de uvas parcialmente fermentado - o produto proveniente da 

fermentação de um mosto de uvas com título alcoométrico adquirido superior a 1 % vol e inferior 

a três quintos do seu título alcoométrico volúmico total (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013)  

 

Mosto de uvas parcialmente fermentado extraído de uvas 

passas - o produto proveniente da fermentação parcial de um mosto de uvas obtido a partir 

de uvas passas cujo teor total de açúcar antes da fermentação seja, no mínimo, de 272 gramas por 

litro e cujo título alcoométrico natural e adquirido não seja inferior a 8 % vol. No entanto, 

determinados vinhos, a determinar pela Comissão por meio de atos delegados nos termos do 

artigo 75º, nº2, que correspondem a estas especificações não são considerados mostos de uvas 

parcialmente fermentados extraídos de uvas passas. (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013) 

Nanomaterial artificial - qualquer material intencionalmente produzido com uma 

ou mais dimensões da ordem de 100 nm ou menos, ou composto por partes funcionais diversas, 

internamente ou à superfície, muitas das quais têm uma ou mais dimensões da ordem de 100 nm 

ou menos, incluindo estruturas, aglomerados ou agregados que, conquanto possam ter uma 

dimensão superior a 100 nm, conservam propriedades características da nanoescala.  

As propriedades características da nanoescala incluem:  
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i) as que estão relacionadas com a grande área de superfície específica dos materiais considerados; 

e/ou  

ii) propriedades físico-químicas específicas que divergem das da não-nanoforma do mesmo 

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

 

Nanomaterial artificial - um nanomaterial artificial na aceção do artigo 3º, nº2, 

alínea f), do REG (UE) 2015/2283 do PE e do Conselho (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de 

Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Nanomaterial artificial -  um material intencionalmente produzido com uma ou mais 

dimensões da ordem de 100 nm ou menos, ou composto por partes funcionais distintas, 

internamente ou à superfície, muitas das quais têm uma ou mais dimensões da ordem de 100 nm 

ou menos, incluindo estruturas, aglomerados ou agregados que, conquanto possam ter uma 

dimensão superior a 100 nm, conservam propriedades características da nanoescala. As 

propriedades características da nanoescala incluem: 

i) as que estão relacionadas com a grande área de superfície específica dos materiais 

considerados, e/ou  

ii) propriedades físico-químicas específicas que divergem das da não-nanoforma do mesmo 

material ((REG (UE) 2015/2283 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Novembro de 2015) 

 

Navio congelador - navio a bordo do qual é efectuada a congelação dos produtos da 

pesca, se for caso disso após uma preparação como a sangria, o descabeçamento, a evisceração e 

a remoção das barbatanas, sendo essas operações seguidas de acondicionamento ou de 

embalagem sempre que necessário. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Navio de transporte de gado - um navio utilizado, ou que se destine a ser 

utilizado, para o transporte de equídeos domésticos ou de animais domésticos das espécies bovina, 

ovina, caprina ou suína, com excepção dos navios ro-ro e dos navios de transporte de animais em 

contentores móveis (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Navio-fábrica - navio a bordo do qual os produtos da pesca são submetidos a uma ou mais 

das seguintes operações, seguidas de acondicionamento ou de embalagem e, se necessário, 

refrigeração ou congelação: filetagem, corte, esfola, descasque, picagem ou transformação. (REG 

(CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Navio ro-ro - um navio marítimo dotado de equipamentos que permitem o embarque e o 

desembarque de veículos rodoviários ou ferroviários (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro 

de 2004) 

 

Néctar de frutos - produto fermentescível, mas não fermentado, obtido por adição de 

água e de açúcares e ou mel aos produtos definidos nos nºs 1, 2 e 3, a polmes de frutos ou a uma 

mistura destes produtos e que obedeça aos requisitos do anexo IV. A adição de açúcares e ou mel 

é autorizada em quantidades que não representem mais de 20%, em massa, do produto acabado 

(Decreto-Lei n.º 225/2003 de 24 de Setembro) 

 

Néctar de mel ou de hidromel - bebida espirituosa obtida através da 

aromatização da mistura de mosto de mel fermentado e de destilado de mel e/ou álcool etílico de 

origem agrícola, com um teor mínimo de 30 % vol. de mosto de mel fermentado; 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do néctar de mel ou de hidromel é de 22 %; 
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c) Na elaboração do néctar de mel ou de hidromel só podem ser utilizados substâncias e 

preparados aromatizantes naturais definidos no artigo 1º, nº 2, alínea b), subalínea i), e alínea c), 

da Directiva 88/388/CEE, desde que o sabor do mel seja predominante; 

d) O néctar de mel ou de hidromel só pode ser edulcorado com mel. (REG (CE) Nº 110/2008 DO PE E DO 

CONSELHO de 15 de Janeiro de 2008) 

 

Néctar de mel ou néctar de hidromel - a) bebida espirituosa produzida 

através da aromatização de uma mistura de mosto de mel fermentado e de destilado de mel ou 

álcool etílico de origem agrícola, ou de ambos, com um teor mínimo de 30 % vol. de mosto de mel 

fermentado;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do néctar de mel ou de hidromel é de 22 %;  

c)O néctar de mel ou de hidromel só pode ser aromatizado com preparações aromatizantes e 

substâncias aromatizantes naturais, desde que o sabor do mel seja predominante;  

d) O néctar de mel ou de hidromel só pode ser edulcorado com mel (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)  

 

Negociante - 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, com exclusão dos retalhistas e dos consumidores privados, que detém existências 

de produtos vitivinícolas com objetivos comerciais ou participa na comercialização de produtos 

vitivinícolas e eventualmente também os engarrafa, com exclusão das destilarias (REG DELEGADO (UE) 

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

  
 

Nicotina - os alcalóides nicotínicos (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  
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Nível máximo ou  nível máximo de emissão - o teor ou a emissão 

máximos, incluindo um valor igual a zero, de uma substância num produto do tabaco, medidos em 

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

 

Nível máximo de emissão  - veja em nível máximo  

 

Nocino ou orehovec - a) licor cuja aromatização é obtida principalmente por maceração, 

ou por maceração e destilação, de nozes inteiras verdes (Juglans regia L.), com um teor mínimo de 

produtos edulcorantes de 100 gramas por litro, expresso em açúcar invertido;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do nocino ou orehovec é de 30 %;  

c) Aplicam-se ao nocino ou orehovec as regras relativas às substâncias e preparações 

aromatizantes para licores, estabelecidas na categoria 33;  

d) A denominação legal pode ser complementada pelo termo «licor» (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)  

 

Nome que se tornou genérico - o nome de um vinho que, embora corresponda 

ao local ou à região onde esse produto foi inicialmente produzido ou comercializado, passou a ser 

o nome comum de um vinho na Comunidade (REG (CE) Nº 491/2009 DO CONSELHO de 25 de Maio de 2009)  

 

Norma harmonizada - norma adoptada por um dos organismos europeus de 

normalização constantes do anexo I da Directiva 98/34/CE do PE e do Conselho, de 22 de Junho de 

1998, relativa a um procedimento de informação no domínio das normas e regulamentações 

técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (1), com base em pedido 
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apresentado pela Comissão nos termos do artigo 6.o da mesma directiva (REG (CE) nº 765/2008 do PE 

e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Norma de qualidade ambiental - a concentração de um determinado poluente 

ou grupo de poluentes na água, nos sedimentos ou na biota que não deve ser ultrapassada para 

efeitos de protecção da saúde humana e do ambiente (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 

23 de Outubro de 2000)  

 
 

Norma harmonizada - uma norma harmonizada na aceção da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 2.º do REG (UE) n.º 1025/2012, do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2012 (Decreto-

Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

 
Notificação 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 que se encontram 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) 

  

Novo produto do tabaco - um produto do tabaco que:  

a) Não pertence a nenhuma das seguintes categorias: cigarros, tabaco de enrolar, tabaco para 

cachimbo, tabaco para cachimbo de água, charutos, cigarrilhas, tabaco de mascar, rapé ou tabaco 

para uso oral; e  

b) É comercializado após 19 de Maio de 2014 (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 

2014)  
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Novos alimentos - os alimentos não utilizados em quantidade significativa para 

consumo humano na União antes de 15 de maio de 1997, independentemente da data de adesão 

dos Estados-Membros à União, e que se insiram, pelo menos, numa das seguintes categorias:  

i) alimentos com uma estrutura molecular nova ou intencionalmente modificada, caso 

essa estrutura não tenha sido utilizada em alimentos ou como alimentos na União antes 

de 15 de maio de 1997,  

ii) alimentos que consistam em microrganismos, fungos ou algas ou que tenham sido 

isolados ou produzidos a partir desses organismos,  

iii) alimentos que consistam em matérias-primas de origem mineral ou que tenham sido 

isolados ou produzidos a partir dessas matérias-primas,  

iv) alimentos que consistam em plantas ou partes destas ou que tenham sido isolados ou 

produzidos a partir das mesmas, exceto se esses alimentos tiverem um historial de 

utilização alimentar segura na União e consistirem numa planta ou numa variedade da 

mesma espécie ou tiverem sido isolados ou produzidos a partir da mesma, devendo 

essas plantas ser obtidas por: — práticas de propagação tradicionais que tenham sido 

utilizadas para a produção de alimentos na União antes de 15 de maio de 1997, ou — 

práticas de propagação não tradicionais que não tenham sido utilizadas para a produção 

de alimentos na União antes de 15 de maio de 1997 caso não deem origem a alterações 

significativas da composição ou da estrutura do alimento que afetem o seu valor 

nutritivo, o seu metabolismo ou o seu teor de substâncias indesejáveis,  

v) alimentos que consistam em animais ou partes destes ou que tenham sido isolados ou 

produzidos a partir dos mesmos, exceto se se tratar de animais obtidos através de 

práticas de reprodução tradicionais utilizadas para produção de alimentos na União 

antes de 15 de maio de 1997 e se os alimentos produzidos a partir desses animais 

tiverem um historial de utilização segura na União,  
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vi) alimentos que consistam em culturas de células ou culturas de tecidos derivados de 

animais, plantas, microrganismos, fungos ou algas, ou que tenham sido isolados ou 

produzidos a partir dessa culturas,  

vii) alimentos que resultem de um processo de produção não utilizado para a produção de 

alimentos na União antes de 15 de maio de 1997, que dê origem a alterações 

significativas da composição ou da estrutura do alimento que afetem o seu valor 

nutritivo, a sua metabolização ou o seu teor de substâncias indesejáveis,  

viii) alimentos que sejam constituídos por «nanomateriais artificiais», tal como definidos na 

alínea f) do presente número, ix) vitaminas, minerais e outras substâncias utilizados nos 

termos da Diretiva 2002/46/CE, do REG (CE) n.o 1925/2006 ou do REG (UE) n.o 

609/2013, caso: — tenha sido aplicado um processo de produção não utilizado para a 

produção de alimentos na União antes de 15 de maio de 1997, tal como referido na 

alínea a), subalínea vii) do presente número, ou — tais substâncias contenham ou sejam 

constituídas por «nanomateriais artificiais», tal como definidos na alínea f) do presente 

número,  

i) alimentos utilizados exclusivamente em suplementos alimentares na União antes de 15 

de maio de 1997, caso se destinem a ser utilizados noutros alimentos que não 

suplementos alimentares, tal como definidos no artigo 2.o, alínea a), da Diretiva 

2002/46/CE (REG (UE) 2015/2283 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Novembro de 2015)  

 

Núcleo de produção (NP) - a estrutura produtiva, integrada numa exploração 

pecuária, orientada para a produção ou detenção de animais de uma espécie pecuária ou de um 

tipo de produção, sujeita a maneio produtivo e sanitário próprio e segregado das restantes 

atividades da exploração (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 
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Nutriente - as proteínas, os hidratos de carbono, os lípidos, a fibra, o sódio, as vitaminas e os 

sais minerais constantes do anexo XIII, parte A, ponto 1, do presente REG, e as substâncias que 

pertencem a uma dessas categorias ou são suas componentes. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Nutrientes - as seguintes substâncias:  
i) vitaminas,  
ii) minerais (DIRECTIVA 2002/46/CE DO PE E DO CONSELHO de 10 de Junho de 2002) 

 

  

 

 

Objetivo específico - o resultado para o qual uma prioridade de investimento ou uma 

prioridade da União contribuem num contexto específico nacional ou regional, através de ações ou 

medidas executadas no âmbito de uma prioridade (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013)  

 

 
Objectivo nutricional específico - o objectivo de satisfazer as necessidades 

alimentares específicas de animais cujo processo de assimilação, absorção ou metabolismo está ou 

pode estar temporária ou irreversivelmente afectado e que podem, por conseguinte, beneficiar da 

ingestão de alimentos adequados à sua condição (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de 

Julho de 2009)  
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Objectivos ambientais - os objectivos definidos no artigo 4º (DIRECTIVA 2000/60/CE DO 

PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

 

Objetivos temáticos - os objetivos temáticos definidos no artigo 9º do REG (UE) nº 

1303/2013 (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

 

Obtentor - a pessoa singular ou colectiva, pública ou privada, que, dispondo dos meios 

apropriados, criou ou seleccionou e desenvolveu uma nova variedade ou, se for o caso, um clone 

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

 
 

Obtido a partir de OGM - derivado, no todo ou em parte, de OGM, mas não contendo 

nem sendo constituído por OGM (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável 

a partir de 1.1.21) 

 

Obtido mediante OGM - obtido mediante processo de produção no qual o último 

organismo vivo utilizado é um OGM, mas não contendo nem sendo constituído por OGM nem 

obtido a partir de OGM (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 

1.1.21) 

 

OGM -  ver em Organismo geneticamente modificado  
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Óleo de bagaço de azeitona - na acepção do ponto 6 do anexo do REG nº 
136/66/CEE, o óleo que apresente as características indicadas no ponto 8 do anexo I do presente 
REG (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 
 

 

Óleo de bagaço de azeitona - óleo constituído exclusivamente por óleos 

provenientes do tratamento do produto obtido após a extração do azeite e por azeites obtidos 

diretamente de azeitonas, ou óleo constituído exclusivamente por óleos provenientes do 

tratamento de bagaço de azeitona e por azeites obtidos diretamente de azeitonas (REG DE EXECUÇÃO 

(UE) Nº 29/2012 DA COMISSÃO de 13 de Janeiro de 2012)   

 

Óleo de bagaço de azeitona - é o óleo obtido por lotação de óleo de bagaço de 

azeitona refinado e de azeite virgem, com exclusão do azeite lampante, com acidez livre, expressa 

em ácido oleico, não superior a 1 g por 100 g, e cujas outras características estão conformes com 

as estabelecidas pela Comissão, nos termos do artigo 75º, nº2, previstas para esta categoria (REG 

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

 

Óleo de bagaço de azeitona bruto - na acepção do ponto 4 do anexo do REG 

nº 136/66/CEE, o óleo que apresente as características indicadas no ponto 6 do anexo I do presente 

REG (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 

  
 

Óleo de bagaço de azeitona bruto - é o óleo obtido de bagaço de azeitona 

por tratamento com solventes ou por processos físicos, ou óleo correspondente, com exceção de 

certas características específicas, a um azeite lampante, com exclusão dos óleos obtidos por 

processos de reesterificação e de qualquer mistura com óleos de outra natureza, e cujas outras 
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características estão conformes com as estabelecidas pela Comissão, nos termos do artigo 75º, 

nº2, previstas para esta categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Óleo de bagaço de azeitona refinado - na acepção do ponto 5 do anexo do 

REG nº 136/66/CEE, o óleo que apresente as características indicadas no ponto 7 do anexo I do 

presente REG (REG (CEE) Nº 2568/91 DA COMISSÃO de 11 de Julho de 1991) 

 

Óleo de bagaço de azeitona refinado - é o óleo obtido por refinação de 

óleo de bagaço de azeitona bruto, com acidez livre, expressa em ácido oleico, não superior a 0,3 g 

por 100 g, e cujas outras características estão conformes com as estabelecidas pela Comissão, nos 

termos do artigo 75º, nº2, previstas para esta categoria (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013) 

 

Óleo de peixe - óleo derivado do processamento de animais aquáticos, exceto mamíferos 

marinhos, incluindo invertebrados aquáticos de criação, incluindo os abrangidos pelo artigo 3. o , 

Nº1, alínea e), da Diretiva 2006/88/CE, e estrelas-do-mar da espécie Asterias rubens colhidas numa 

zona de produção de moluscos, ou óleo derivado do processamento de peixe para consumo 

humano, que um operador destinou a outros fins que não o consumo humano (REG (UE) Nº142/2011 

DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Óleos usados - quaisquer lubrificantes minerais ou sintéticos ou óleos industriais que se 

tenham tornado impróprios para o uso a que estavam inicialmente destinados, tais como os óleos 

usados dos motores de combustão e dos sistemas de transmissão, os óleos lubrificantes usados e 

os óleos usados de turbinas e sistemas hidráulicos (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de 

Novembro de 2008) 
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Operação - um projeto, contrato, ação ou grupo de projetos selecionados pelas autoridades de 

gestão dos programas em causa, ou sob a sua responsabilidade, que contribuem para os objetivos de 

uma prioridade ou prioridades; no contexto dos instrumentos financeiros, uma operação é constituída 

pelas contribuições financeiras de um programa para instrumentos financeiros e pelo apoio 

financeiro subsequente prestado por esses instrumentos financeiros (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

  

Operação concluída - uma operação fisicamente concluída ou plenamente executada 

em relação à qual todos os pagamentos em causa foram efetuados pelos beneficiários e a 

contrapartida pública correspondente foi paga aos beneficiários  (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Operação de agrupamento - o agrupamento de animais terrestres detidos 

provenientes de mais de um estabelecimento durante um período mais curto do que o período de 

residência exigido para a espécie de animais em causa (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016) 

Operação PPP - uma operação executada ou destinada a ser executada no âmbito de uma 

estrutura de parceria público-privada (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013)  

 
 

Operações de aperfeiçoamento - uma das seguintes operações:  

a) Complemento de fabrico de mercadorias, incluindo a sua montagem, reunião e adaptação a 

outras mercadorias;  

b) Transformação de mercadorias;  

c) Inutilização de mercadorias;  
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d) Reparação de mercadorias, incluindo a sua restauração e afinação;  

e) Utilização de certas mercadorias que não se encontram nos produtos transformados, mas que 

permitem ou facilitem a obtenção destes produtos, mesmo que desapareçam total ou 

parcialmente no decurso da sua utilização (acessórios de produção) (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Operações intermédias - as operações, excluindo o armazenamento, referidas no 

artigo 19. o , alínea b) (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

Ossos de couro - produtos para mascar destinados a animais de companhia, produzidos 

a partir de couros e peles não curtidos de ungulados ou de outras matérias de origem animal (REG 

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

  

Operador - a pessoa singular ou coletiva responsável por assegurar o cumprimento do 

presente REG em cada fase da produção, preparação e distribuição que estão sob o controlo dessa 

pessoa (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Operador - qualquer pessoa singular ou coletiva sujeita a uma ou mais obrigações previstas 

nas regras a que se refere o artigo 1º, nº 2 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir 

de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Operador - a pessoa singular ou colectiva que possua um subproduto animal ou produto 

derivado sob seu controlo real, incluindo transportadores, comerciantes e utilizadores (REG (CE) nº 

1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  
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Operador - qualquer pessoa singular ou coletiva, que tenha animais ou produtos sob a sua 

responsabilidade, inclusive durante um período limitado, mas excluindo os detentores de animais 

de companhia e os médicos veterinários (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Operador - a pessoa singular ou colectiva responsável por um aterro, segundo a legislação 

interna do Estado-membro onde o aterro está situado; esta pessoa pode mudar desde a fase de 

preparação até à fase de manutenção (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

  
Operador de um estabelecimento de transformação 

autorizado - a pessoa singular ou colectiva responsável pelo cumprimento dos requisitos da 

presente directiva no estabelecimento de transformação autorizado sob o seu controlo (DIRECTIVA 

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

  

Operador de uma empresa de produção aquícola - a pessoa 

singular ou colectiva responsável pelo cumprimento dos requisitos da presente directiva na 

empresa de produção aquícola sob o seu controlo (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro 

de 2006)  

  

Operador de uma empresa do sector alimentar - a pessoa singular 

ou colectiva responsável pelo cumprimento das normas da legislação alimentar na empresa do 

sector alimentar sob o seu controlo. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002) 

 

Operador de uma empresa do sector dos alimentos para 

animais - a pessoa singular ou colectiva responsável por assegurar o cumprimento dos 
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requisitos do presente REG na empresa do sector dos alimentos para animais sob o seu controlo 

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

 

Operador de uma empresa do sector dos alimentos para 

animais - a pessoa singular ou colectiva responsável pelo cumprimento dos requisitos 

definidos no presente REG na empresa do sector dos alimentos para animais sob seu controlo (REG 

(CE) Nº 183/2005 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Janeiro de 2005) 

 

Operador económico - as pessoas que, no exercício da sua atividade profissional, 

estejam envolvidas em atividades abrangidas pela legislação aduaneira (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 
Operador económico - uma pessoa singular ou coletiva, ou qualquer outra entidade, 

que participe na execução dos FEEI, com exceção dos Estados-Membros no exercício das suas 

prerrogativas de poder público (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

 

Operador autorizado - um operador registado autorizado pela autoridade 

competente a emitir passaportes fitossanitários nos termos do artigo 89º, a aplicar uma marca nos 

termos do artigo 98º, ou a emitir atestados nos termos do artigo 99º (REG (UE) 2016/2031 do PE e do 

Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Operador profissional - qualquer pessoa de direito público ou privado, 

profissionalmente envolvida numa ou em várias das seguintes atividades relacionadas com os 

vegetais, produtos vegetais e outros objetos, e que é por elas legalmente responsável: a) 
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Plantação; b) Melhoramento; c) Produção, incluindo o cultivo, a multiplicação e a manutenção; d) 

Introdução, circulação e saída do território da União; e) Disponibilização no mercado; f) 

Armazenamento, recolha, expedição e transformação (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de 

Outubro de 2016) 

 

Operador registado - um operador profissional registado nos termos do artigo 65º 

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

 

Operadores económicos - o fabricante, o mandatário, o importador e o distribuidor (REG (CE) 

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

 

Operadores económicos - o fabricante, o mandatário, o importador e o distribuidor  

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

 

Orehovec  - ver em Nocino  

Organismo de avaliação da conformidade - o organismo que efectue 

actividades de avaliação da conformidade, nomeadamente a calibração, ensaio, certificação e 

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

 

Organismo de avaliação da conformidade – um organismo que efetua 

atividades de avaliação da conformidade, nomeadamente, calibração, ensaio, certificação e 

inspecção (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 
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Organismo de controlo - um organismo delegado na aceção do artigo 3º , ponto 5, 

do REG (UE) 2017/625, ou um organismo reconhecido pela Comissão, ou por um país terceiro 

reconhecido pela Comissão, para efeitos de efetuar controlos em países terceiros para a 

importação de produtos biológicos e em conversão para a União (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO 

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

 

Organismo de direito público - um organismo regido pelo direito público, na 

aceção do artigo 1º , ponto 9, da Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, ou um 

agrupamento europeu de cooperação territorial (AECT) estabelecido nos termos do REG (CE) nº 

1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, independentemente de o AECT ser considerado 

um organismo de direito público ou um organismo de direito privado nos termos das disposições de 

execução nacionais relevantes (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Organismo delegado - uma pessoa coletiva distinta na qual as autoridades 

competentes tenham delegado determinadas tarefas de controlo oficial ou determinadas tarefas 

relacionadas com outras atividades oficiais  (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir 

de 14 de Dezembro  de 2019) 

 
 

Organismo geneticamente modificado ou OGM - um organismo 

geneticamente modificado na aceção do artigo 2º, ponto 2, da Diretiva 2001/18/CE do PE e do 

Conselho (1), não obtido através das técnicas de modificação genética enumeradas no anexo I B 

da mesma directiva (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 

1.1.21) 
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Organismo intermédio - um organismo público ou privado que age sob a 

responsabilidade de uma autoridade de gestão ou de certificação, ou que desempenha funções em 

nome dessa autoridade, em relação aos beneficiários que executam as operações (REG (UE) Nº 

1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 
 

Organismo nacional de acreditação - o único organismo num Estado-Membro a 

proceder à acreditação com poderes de autoridade pública (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 

2008) 

 

Organismo nacional de acreditação - o organismo nacional de acreditação 

na aceção do n.º 11 do artigo 2.º do REG (CE) n.º 765/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 9 de julho de 2008 (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 
 

Organismos geneticamente modificados - os organismos cujo material 

genético foi modificado, na acepção do ponto 2 do artigo 2. o da Directiva 2001/18/CE do PE e do 

Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos 

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

  

Organismos nocivos - qualquer espécie, estirpe ou biótipo pertencente ao reino 

animal ou vegetal, ou agente patogénico, prejudicial para os vegetais ou produtos vegetais (REG (CE) 

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

 

Organizador -  
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i) um transportador que tenha subcontratado a, pelo menos, outro transportador uma parte de 

uma viagem; 

ou 

ii) uma pessoa singular ou colectiva que tenha contratado mais de um transportador para uma 

viagem; ou 

iii) uma pessoa que tenha assinado a secção 1 do diário de viagem previsto no anexo II (REG (CE) nº 

1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

 

Outras forrageiras herbáceas – ver em Erva 

 

Outras massas semielaboradas - ver em Produtos intermédios ou em processo de 

fabrico 

 

Outro objecto - qualquer material ou objeto, com exceção dos vegetais e produtos 

vegetais, capaz de conter ou de propagar pragas, incluindo solo e meio de cultura (REG (UE) 2016/2031 

do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Outro aroma - outro aroma na aceção do artigo 3º, nº 2, alínea h), do REG (CE) nº 

1334/2008 (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a 

partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de 

Junho de 2019)  

 

Outros animais - os animais de espécies não incluídas nas definições de animais 

terrestres e aquáticos (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 
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Outros ingredientes autorizados - ingredientes alimentares com 

propriedades aromatizantes autorizados ao abrigo do REG (CE) n.º 1333/2008 e aditivos 

alimentares com exceção dos corantes autorizados ao abrigo do REG (CE) nº 1333/2008 (REG (UE) 

2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 

2021. As matérias que dizem respeito às Indicações geográficas são aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Outros objectos  - os outros objetos na aceção do artigo 2º, ponto 5, do REG (UE) 

2016/2031 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Ovinos e caprinos com mais de 18 meses de idade - ovinos e 

caprinos:  

i) cuja idade é confirmada pelos registos ou documentos de transporte referidos no artigo 3º , nº 

1, alíneas b), c) e d), do REG (CE) nº 21/2004 do Conselho, ou  

ii) que apresentam mais de dois incisivos permanentes que tenham perfurado a gengiva  (REG (CE) 

Nº 999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 

Ovoprodutos - os produtos transformados resultantes da transformação dos ovos ou de 

vários componentes ou misturas de ovos ou ainda de outra transformação desses mesmos 

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

 
 

Ovos - os ovos com a sua casca – com excepção dos partidos, incubados ou cozinhados – 

provenientes de aves de criação e próprios para consumo humano directo ou para a preparação 

de ovoprodutos. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Ovos com casca - os ovos de aves de capoeira com casca, frescos, conservados ou 

cozidos, com exceção dos ovos para incubação (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 
Ovos fendidos - os ovos com a casca danificada, e com as membranas intactas. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Ovos líquidos - o conteúdo não transformado dos ovos após remoção da casca. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004)  

 

Ovos para incubação - os ovos de aves de capoeira para incubação (REG (UE) 

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

 

Ovos para incubação - os ovos postos por aves de capoeira ou aves em cativeiro, 

destinados a incubação (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 
 

 

 

Pacharán – ver em Bebida espirituosa aromatizada à base de abrunhos  
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Padaria fina - veja em Produtos afins do pão  

 

Pagamentos diretos - os pagamentos diretos na aceção do artigo 1º do REG (UE) nº 

1307/2013 (REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

País de origem de um género alimentício - refere-se à origem do género 

alimentício definida nos termos dos artigos 23º a 26º.do REG (CEE) nº 2913/92. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

País terceiro - qualquer Estado ou território ao qual não é aplicável o Tratado (DIRECTIVA 

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

 

 

Pão - o produto obtido da amassadura, fermentação e cozedura, em condições adequadas, das 

farinhas de trigo, centeio, triticale ou milho, estremes ou em mistura, de acordo com os tipos 

legalmente estabelecidos, água potável e fermento ou levedura sendo ainda possível a utilização 

de sal e de outros ingredientes, incluindo aditivos, bem como auxiliares tecnológicos, 

nomeadamente enzimas, nas condições legalmente fixadas (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão artesanal - o pão obtido segundo a atividade artesanal regulamentada pelo Decreto-

Lei n.º 41/2001, de 9 de Fevereiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2002, de 16 de 

Abril (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 
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Pão biológico - qualquer tipo de pão cujos ingredientes tenham sido obtidos segundo o 

modo de produção biológica2 de acordo com as regras estabelecidas no REG (CE) n.º 834/2007 do 

Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos 

biológicos, em todas as fases da produção, preparação e distribuição (Portaria n.º 52/2015, de 26 de 

Fevereiro) 

 

Pão de centeio - o pão fabricado com farinha de centeio dos tipos 70, 85 ou 130, ou em 

mistura com farinha de trigo dos tipos 45, 55, 65, 80, 110 ou 150, desde que a farinha de centeio 

seja utilizada numa incorporação superior a 50 %, água potável, sal, fermento ou levedura, 

podendo também ser utilizados extrato de malte, farinha de malte, açúcares e os aditivos referidos 

nos artigos 4.º e 5.º da presente portaria (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão de longa duração - todo o tipo de pão que não se enquadra na definição referida 

na alínea anterior3 (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão de milho ou broa de milho - o pão de mistura em cujo fabrico seja utilizada 

predominantemente farinha de milho dos tipos 70, 100 ou 175 (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão de mistura - o pão fabricado com mistura de farinhas de trigo dos tipos 45, 55, 65, 

80, 110 ou 150, de centeio dos tipos 70, 85, 130 ou 170 e de milho dos tipos 70, 100 ou 175, ou 

apenas com farinhas de dois destes cereais, com uma incorporação mínima de 10 % de farinha de 

cada cereal, água potável, sal, fermento ou levedura, podendo também ser utilizados glúten de 

 
2 Em português correcto devia estar escrito “o modo de produção biológico” 
3 Veja definição de pão 
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trigo, extrato de malte, farinha de malte, açúcares e os aditivos referidos nos artigos 4.º e 5.º da 

presente portaria (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão de trigo - o pão fabricado com farinha de trigo dos tipos 45, 55, 65, 80 ou 110, água 

potável, sal e fermento ou levedura, podendo também ser utilizados glúten de trigo, extrato de 

malte e farinha de malte, açúcares e os aditivos referidos nos artigos 4.º e 5.º da presente portaria 

(Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão de triticale - o pão fabricado com farinha de triticale, de acordo com o estabelecido 

para o pão de centeio (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão-de-leite - veja em pão especial  

 

Pão especial - o pão fabricado com qualquer dos tipos de farinha definidos na Portaria n.º 

254/2003, de 19 de Março, estremes ou em mistura, podendo também ser utilizados glúten de 

trigo, extrato de malte, farinha de malte, água potável, sal e fermento ou levedura, nas condições 

legalmente estabelecidas e os ingredientes e aditivos referidos no artigo 5.º da presente portaria, 

como sejam, designadamente, os seguintes: 

i) «Pão-de-leite», o pão especial com uma incorporação mínima de leite em pó de 50 g/kg de 

farinha, ou quantidade equivalente de outro produto lácteo; 

ii) «Pão tostado» ou «tosta», o pão especial, cortado em fatias, que, por meio de torra especial, 

apresenta um teor de humidade inferior a 8 % (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 
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Pão fresco - o pão que, pela sua natureza, é consumido num prazo inferior a vinte e quatro 

horas a seguir à conclusão do processo de fabrico, não sendo exigida a indicação da data de 

durabilidade mínima, o qual é fabricado em processo contínuo, desde a utilização das suas 

matérias--primas até à cozedura final, sem qualquer interrupção para a sua conservação e 

produzido através da cozedura de uma massa que não foi submetida a congelação, congelação 

rápida ou a qualquer processo que tenha em vista a sua conservação por um período longo e que 

interrompa o processo de fabrico do pão (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão integral - o pão fabricado com farinha de trigo do tipo 150 ou com farinha de centeio 

do tipo 170, observando ainda o disposto nas alíneas a) e b), respetivamente (Portaria n.º 52/2015, de 

26 de Fevereiro)  

 
 

Pão integral de trigo - o pão de trigo fabricado com farinha de trigo do tipo 150 

(Portaria nº 425ii /98 de 25 de Julho)  

 

Pão pré–cozido - veja em Produtos intermédios ou em processo de fabrico 

 

Pão ralado - o produto resultante da trituração industrial do pão, sendo expressamente 

proibido o seu fabrico com sobras de pão provenientes de estabelecimentos de consumo (Portaria 

n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Pão tostado ou tosta – veja em pão especial 

 

Pão tradicional - o pão cujos ingredientes, processos de fabrico e receita se mantêm 

comprovadamente inalterados há, pelo menos, 30 anos (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 
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Parcela - a área de vinha mãe ou de viveiro com um povoamento homogéneo e contínuo de 

plantas ou partes de plantas de videira da mesma variedade ou clone, categoria e origem (Decreto-

Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 
Parcela de vinha - uma parcela agrícola, na aceção do artigo 67º, nº 4, alínea a), do REG 

(UE) nº 1306/2013, plantada com vinha destinada à produção comercial de produtos vitivinícolas 

ou beneficiária das isenções para fins experimentais ou para a cultura de vinhas-mães de garfo 

referidas no artigo 3º, nº 2, do presente REG (REG DELEGADO (UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 de 

Dezembro de 2017)  

 

Parcerias público-privadas (PPP) - formas de cooperação entre organismos 

públicos e o setor privado destinadas a promover a realização de investimentos em projetos de 

infraestruturas ou outros tipos de operações que fornecem serviços públicos através da partilha 

de risco, da congregação do conhecimento especializado do setor privado ou de fontes de capital 

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

 

Partes de plantas: -  
i) Sarmento ou vara  - o ramo lenhoso de um ano; 
ii) Ramo herbáceo - o ramo não lenhoso; 
iii) Estaca para enraizar - a fracção de sarmento ou de ramo herbáceo de videira destinada à 
produção de bacelos; 
iv) Estaca para enxertar - a fracção de sarmento ou de ramo herbáceo de videira destinada a 
formar a parte subterrânea dos bacelos enxertados; 
v) Garfo - a fracção de sarmento ou de ramo herbáceo de videira destinada a formar a parte aérea 
dos bacelos enxertados ou a ser enxertada no local definitivo (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 
 
 
 
Pastagens permanentes – ver em Prados permanentes 
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Pastis - a) bebida espirituosa anisada que contém também extratos naturais provenientes do 

pau de alcaçuz (Glycyrrhiza spp.), o que implica a presença de substâncias corantes conhecidas por 

«benzalacetofenonas» (calconas), bem como de ácido glicirrízico, cujos teores mínimo e máximo 

devem ser de 0,05 e 0,5 gramas por litro, respetivamente;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do pastis é de 40 %;  

c) O pastis só pode ser aromatizado com preparações aromatizantes e substâncias aromatizantes 

naturais;  

d) O pastis contém um teor de produtos edulcorantes inferior a 100 gramas por litro, expresso em 

açúcar invertido, e teores mínimo e máximo de anetol de 1,5 e 2 gramas por litro, respectivamente 

(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)  

 

Pastis de Marseille (pastis de Marselha)  - a) pastis com um pronunciado sabor a anis e um 

teor de anetol entre 1,9 e 2,1 gramas por litro;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do pastis de Marseille é de 45 %;  

c) O pastis de Marseille só pode ser aromatizado com preparações aromatizantes e substâncias 

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

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

partir de 8 de Junho de 2019)  

  

Patente - as invenções novas, implicando atividade inventiva, se forem suscetíveis de 

aplicação industrial, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica, ou 

que contenha matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar 

matéria biológica. 
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2 — Podem obter -se patentes para quaisquer invenções, quer se trate de produtos ou processos, 

em todos os domínios da tecnologia, desde que essas invenções respeitem o que se estabelece no 

número anterior. 

3 — Podem igualmente ser objeto de patente os processos novos de obtenção de produtos, 

substâncias ou composições já conhecidos. (CPI Art 50º - Decreto-Lei n.º n.º 110/2018 de 10 de 

Dezembro) 

 

PCC  -  ver em Ponto de controlo crítico  
 
 

Pedido de pagamento - para efeitos do FEADER, uma declaração de despesas, 

apresentados por um Estado-Membro à Comissão (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013)  

  

 

Pelo não tratado - pelo, exceto pelo que foi:  

a) Submetido a lavagem industrial;  

b) Obtido por curtimento;  

c) Tratado através de qualquer outro método que assegure a ausência de riscos inaceitáveis;  

d) Produzido a partir de animais que não da espécie suína e que tenha sido submetido a lavagem 

industrial consistindo na imersão do pelo numa série de banhos de água, sabão e hidróxido de 

sódio ou hidróxido de potássio; ou  

e) Produzido a partir de animais que não da espécie suína, que se destine a ser expedido 

diretamente para uma unidade de fabrico de produtos derivados de pelo destinados à indústria 

têxtil e que tenha sido submetido a, pelo menos, um dos seguintes tratamentos:  

i) depilação química por cal apagada ou sulfureto de sódio,  

ii) fumigação com formaldeído numa câmara hermeticamente fechada durante, pelo menos, 24 

horas,  
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iii) lavagem industrial que consiste na imersão do pelo num detergente solúvel em água mantido 

a uma temperatura de 60-70° C,  

iv) armazenamento, que pode incluir o tempo de viagem, a 37° C durante oito dias, 18° C durante 

28 dias ou 4° C durante 120 dias (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 
Penas e partes de penas não tratadas - penas e partes de penas, 

excepto penas e parte de penas que foram tratadas:  

a) Por um fluxo de vapor; ou  

b) Tratados através de qualquer outro método que assegure a ausência de riscos inaceitáveis (REG 

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

 

Pequena remessa - uma remessa postal ou por correio expresso, que:  
a) Contenha três unidades ou menos,  
ou,  
b) Tenha um peso bruto inferior a dois quilos. 
 
Para efeitos da alínea a), entende-se por «unidades», mercadorias tal como classificadas na 
Nomenclatura Combinada de acordo com o Anexo I do REG (CEE) nº2658/87 do Conselho, de 23 
de Julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum quando 
não estejam embaladas, ou a embalagem dessas mercadorias que se destinem à venda a retalho 
ao consumidor final.  
Para efeitos da presente definição, as mercadorias separadas pertencentes ao mesmo código da 
Nomenclatura Combinada são consideradas unidades diferentes e as mercadorias apresentadas 
como conjuntos classificados num código da Nomenclatura Combinada são consideradas uma 
unidade (REG (UE) Nº 608/2013 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Junho de 2013) 

 
 

Pequeno produtor - Para efeitos do disposto no artigo 10º, nº 1, um produtor que 

produz, em média, menos de 1 000 hl de vinho por campanha vitivinícola, determinados com base 
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na produção anual média de, pelo menos, três campanhas vitivinícolas consecutivas. Os Estados-

Membros podem decidir que a definição de «pequeno produtor» não abrange os produtores que 

compram uvas frescas, mostos ou vinho novo ainda em fermentação para os transformar em vinho 

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

 
Perdas económicas - quaisquer despesas suplementares efetuadas por um agricultor em 

consequência de medidas excecionais por ele adotadas com o objetivo de reduzir a oferta no mercado 

em causa ou qualquer perda substancial de produção  (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 
 

Perfil da doença - os critérios de uma doença referidos no artigo 7º , alínea a) (REG (UE) 

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

 

Perigo - um agente de doença num animal ou produto ou uma condição de um animal ou 

produto com potencial para ter um efeito adverso para a saúde dos seres humanos ou dos animais 

(REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  
 

Perigo - um agente biológico, químico ou físico presente nos géneros alimentícios ou nos 

alimentos para animais, ou uma condição dos mesmos, com potencialidades para provocar um 

efeito nocivo para a saúde. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002)  

 

Perigo - um agente biológico (p. ex., salmonelas), químico (p. ex., dioxinas ou alergénios) ou 

físico (p. ex., corpos estranhos duros ou afiados, tais como bocados de vidro ou de metal) presente 
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nos alimentos, ou uma condição dos mesmos, com potencialidades para provocar um efeito nocivo 

para a saúde4. (2016/C 278/01) 

 

Perigo - qualquer agente ou condição que possa ter efeitos adversos para a saúde humana, a 

saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar animal ou o ambiente (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho 

– produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Período de residência - o período mínimo necessário para assegurar que um animal 

que foi introduzido num estabelecimento não tem um estatuto sanitário inferior ao dos animais 

nesse estabelecimento (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Período de vida útil - o período correspondente ao intervalo de tempo que precede a 

data-limite de consumo dos produtos, ou a data de durabilidade mínima, conforme definidas nos 

artigos 9º e 10º da Directiva 2000/13/CE (REG (CE) Nº 2073/2005 DA COMISSÃO de 15 de Novembro de 2005) 

 

Peso líquido - a quantidade de produto contido na embalagem (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 
de Janeiro) 
 
 

Peso líquido - a quantidade de produto contido na embalagem (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 
de Fevereiro) 
 
 
Peso líquido escorrido - a quantidade de produto contido na embalagem isento de 

água de vidragem (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 

 

 
4 Artigo 3º, ponto 14, do REG (CE) nº 178/2002. 
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Pesqueiros de largada e captura - tanques, lagos ou outras instalações em 

que, por repovoamento com animais de aquicultura, se mantenham populações exclusivamente 

para fins de pesca recreativa (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

 
 

Pessoa - as pessoas singulares, as pessoas coletivas ou qualquer associação de pessoas a que 

seja reconhecida, ao abrigo do direito da União ou do direito nacional, capacidade para praticar 

atos jurídicos, sem ter o estatuto jurídico de pessoa colectiva (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Pessoa autorizada - uma pessoa singular que é autorizada por escrito pelo proprietário 

do animal de companhia a efetuar, por conta deste, a circulação sem caráter comercial do animal 

de companhia (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

  

Pessoa estabelecida no território aduaneiro da União -   

a) No caso de uma pessoa singular, uma pessoa que tenha a sua residência habitual no território 

aduaneiro da União;  

b) No caso de uma pessoa coletiva ou de uma associação de pessoas, uma pessoa que tenha a sua 

sede social, a sua administração central ou um estabelecimento permanente no território 

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

 

PME - uma micro, pequena ou média empresa, na aceção da Recomendação 2003/361/CE da 

Comissão (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  
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Pintos - as aves de capoeira (galos e galinhas da espécie Gallus domesticus, patos, gansos, 

perus e pintadas) vivas com peso unitário não superior a 185 gramas (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  

 

Plano de controlo - uma descrição feita pelas autoridades competentes com 

informações sobre a estrutura e organização do sistema de controlos oficiais e do seu 

funcionamento e a planificação pormenorizada dos controlos oficiais a realizar, ao longo de um 

determinado período, em cada um dos domínios regido pelas regras a que se refere o artigo 1º, nº 

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

 

Plano HACCP - um documento, possivelmente eletrónico, que descreve exaustivamente 

os procedimentos baseados nos princípios HACCP. O plano HACCP inicial deve ser atualizado em 

caso de alterações na produção e deve ser complementado com os registos dos resultados da 

vigilância e verificação e das medidas corretivas tomadas. (2016/C 278/01) 

 

Planta-mãe - uma planta identificada a partir da qual é retirado material de reprodução 

vegetal para a reprodução de novas plantas (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 

2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Plantação - a colocação em local definitivo das videiras ou partes de videira, enxertadas ou 

não, tendo em vista a produção de uvas ou a constituição de campos de vinhas-mães de garfo (REG 

(UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Plantas: - 
i) Bacelo - a fracção de sarmento ou de ramo herbáceo de videira enraizada mas não enxertada, 

destinada à plantação de pé-franco ou a ser utilizada como porta-enxerto; 

ii) Bacelo enxertado ou enxerto pronto - as fracções de sarmentos ou de ramos herbáceos de 

videira unidas entre si por enxertia e com a parte subterrânea enraizada (Decreto-Lei nº 194/2006 de 

27 de Setembro) 

 

 

Policultura - a criação em aquicultura de duas ou mais espécies, em geral de diferentes 

níveis tróficos, na mesma unidade de cultura (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 

2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Polióis - álcoois contendo mais de dois grupos hidroxilo (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Polme de frutos - o produto fermentescível, mas não fermentado, obtido por peneiração 

da parte comestível de frutos inteiros ou descascados, sem eliminação do sumo (Decreto-Lei n.º 

225/2003 de 24 de Setembro) 

 

Polme de frutos - a parte comestível de frutos inteiros, eventualmente descascados ou 

sem sementes, reduzida a polme por peneiração ou um processo similar (Decreto-Lei nº 230/2003 de 

27 de Setembro) 
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Polme de frutos concentrado - o produto obtido a partir de polme de frutos por 

eliminação física de uma parte determinada da água de constituição (Decreto-Lei n.º 225/2003 de 24 de 

Setembro) 

 

Polo - um agrupamento de empresas independentes, incluindo empresas em fase de arranque 

(start-ups), pequenas, médias e grandes empresas, bem como serviços de aconselhamento e/ou 

organismos de investigação, destinado a incentivar a atividade económica/inovadora, através da 

promoção de interações intensivas, partilha de instalações e intercâmbio de conhecimentos e 

experiências e da contribuição efetiva para a transferência de conhecimento, ligação em rede e 

divulgação da informação entre as empresas que constituem o polo (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

  

 
Polpa de frutos - parte comestível de frutos inteiros, eventualmente descascados ou sem 

sementes, podendo apresentar-se cortada em rodelas ou esmagada, mas não reduzida a polme 

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

 

Polpa ou células - os produtos obtidos a partir das partes comestíveis de frutos da 

mesma espécie, sem eliminação do sumo. No caso dos citrinos, a polpa ou as células são os sacos 

de sumo obtidos a partir do endocarpo (Decreto-Lei n.º 225/2003 de 24 de Setembro) 

 
Poluente - qualquer das substâncias susceptíveis de provocar poluição, especialmente as 

incluídas na lista do anexo VIII (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Poluição - a introdução directa ou indirecta, em resultado da actividade humana, de 

substâncias ou de calor no ar, na água ou no solo, que possa ser prejudicial para a saúde humana 
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ou para a qualidade dos ecossistemas aquáticos ou dos ecossistemas terrestres directamente 

dependentes dos ecossistemas aquáticos, que dê origem a prejuízos para bens materiais, ou que 

prejudique ou interfira com o valor paisagístico/recreativo ou com outras utilizações legítimas do 

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

 

Poluição da água - poluição na aceção do artigo 2º , ponto 33, da Diretiva 2000/60/CE 

e do artigo 3º , ponto 8, da Diretiva 2008/56/CE do PE e do Conselho, nas águas a que se aplica 

cada uma dessas diretivas (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir 

de 1.1.21) 

 

Ponto de controlo crítico (PCC) - uma etapa em que um controlo pode ser 

aplicado e que é essencial para evitar ou eliminar um perigo para a segurança alimentar ou para o 

reduzir para um nível aceitável5. Os PCC mais típicos para controlar os perigos microbiológicos são 

os requisitos de temperatura, p. ex., temperatura de armazenagem ou transporte, as condições 

em matéria de tempo/temperatura para reduzir ou eliminar um perigo (p. ex., a pasteurização). 

Outros PCC podem ser verificar que as embalagens estão limpas e intactas, controlar os perigos 

físicos através de peneiração ou deteção de metais ou verificar o tempo/temperatura dos óleos de 

fritura para evitar processos químicos contaminantes. (2016/C 278/01) 

 

Ponto de saída - um posto de controlo fronteiriço ou qualquer outro local designado por 

um Estado-Membro através do qual os animais abrangidos pelo âmbito de aplicação do REG (CE) 

nº 1/2005 abandonam o território aduaneiro da União (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz 

efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 
5 CAC/RCP 1-1969, Rev. 2003. 
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Ponto de saída - um posto de inspecção fronteiriço ou qualquer outro local designado 

por um Estado-Membro através do qual os animais abandonam o território aduaneiro da 

Comunidade (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Pontos de venda colectivos - s espaços comerciais ou inseridos em zonas 

comerciais, destinados à comercialização de produtos locais agrícolas e agroalimentares, 

localizados nos concelhos da área geográfica correspondente aos territórios de intervenção dos 

GAL, ou ainda, no caso de estruturas móveis, na área dos concelhos limítrofes (Portaria n.º 152/2016 de 

25 de Maio) 

 

Posto de controlo fronteiriço - um local, e as instalações que lhe pertençam, 

designado por um Estado-Membro para a realização dos controlos oficiais previstos no artigo 47º, 

nº 1 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Posto de inspecção fronteiriço - qualquer posto de inspecção designado e 

aprovado, nos termos do artigo 6º da Directiva 91/496/CEE, para a realização dos controlos 

veterinários de animais que cheguem à fronteira do território da Comunidade provenientes de 

países terceiros (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Postos de controlo - os postos de controlo a que se refere o REG (CE) nº 1255/97 (REG 

(CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Potencial de criar dependência - o potencial farmacológico de uma substância 

de criar dependência, um estado que afeta a capacidade de um indivíduo controlar o seu 
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comportamento, habitualmente por oferecer um efeito de recompensa ou um alívio dos sintomas 

de privação, ou ambos (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

 

Prados permanentes e pastagens permanentes - (globalmente 

denominados "prados permanentes") - as terras ocupadas com erva ou outras forrageiras 

herbáceas naturais (espontâneas) ou cultivadas (semeadas) que não tenham sido incluídas no 

sistema de rotação da exploração por um período igual ou superior a cinco anos e, caso os Estados-

Membros assim o decidam, não tenham sido lavradas durante pelo menos cinco anos; podem 

incluir outras espécies, tais como arbustos e/ou árvores, suscetíveis de servir de pasto, e, caso os 

Estados-Membros assim o decidam, outras espécies, como arbustos e/ou árvores que produzam 

alimentos para animais, desde que a erva e outras forrageiras herbáceas se mantenham 

predominantes os Estados-Membros podem igualmente decidir considerar como prados 

permanentes:  

i) terras suscetíveis de servir de pasto que façam parte das práticas locais estabelecidas quando a 

erva e outras forrageiras herbáceas não predominarem tradicionalmente nas zonas de pastagem, 

e/ou  

ii) terras suscetíveis de servir de pasto quando a erva e outras forrageiras herbáceas não 

predominarem ou não existirem nas zonas de pastagem (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

 

Praga - uma praga na aceção do artigo 1º, nº1, do REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho 

(REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Praga de quarentena da União - quando o território definido a que se refere o 

preâmbulo do artigo 3º for o território da União e a praga constar da lista referida no artigo 5º, nº 

2 (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Praga de quarentena relativamente a um território definido 

- se preencher todas as seguintes condições:  

a) A sua identidade está estabelecida, na aceção do anexo I, secção 1, ponto 1;  

b) Não está presente no território, na aceção do anexo I, secção 1, ponto 2, alínea a), ou, se estiver 

presente, não se encontra largamente distribuída nesse território, na aceção do anexo I, secção 1, 

ponto 2, alíneas b) e c);  

c) Tem capacidade para entrar, estabelecer-se e propagar-se no território ou, se estiver nele 

presente, mas não largamente distribuída, tem capacidade para entrar, estabelcer-se e propagar-

se nas partes desse território onde está ausente, na aceção do anexo I, secção 1, ponto 3;  

d) A sua entrada, estabelecimento e propagação teriam, na aceção do anexo I, secção 1, ponto 4, 

um impacto inaceitável a nível económico, ambiental ou social nesse território ou, se estiver 

presente, mas não largamente distribuída, nas partes do território onde está ausente; e  

e) Estão disponíveis medidas viáveis e eficazes para prevenir a entrada, ou o estabelecimento ou a 

propagação dessa praga naquele território, e para atenuar os seus riscos e impactos (REG (UE) 

2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Pragas dos vegetais - as pragas na aceção do artigo 1º, nº 1, do REG (UE) 2016/2031 

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

 

Pré-misturas - designa misturas de aditivos para a alimentação animal ou misturas de um 

ou mais desses aditivos com matérias-primas para a alimentação animal ou água usadas como 
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excipiente, que não se destinam à alimentação directa de animais (REG (CE) Nº1831/2003 DO PE E DO 

CONSELHO de 22 de Setembro de 2003) e (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de Julho de 2009) 

 

Preparação - as operações de conservação ou transformação de produtos biológicos ou em 

conversão, ou qualquer outra operação que seja realizada num produto não transformado sem 

alterar o produto inicial, como o abate, o corte, a limpeza ou a trituração, bem como a embalagem, 

a rotulagem ou as alterações feitas à rotulagem relativas à produção biológica (REG (UE) 2018/848 DO 

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

 

Preparação aromatizante - uma preparação aromatizante na aceção do artigo 3º, 

nº 2, alínea d), do REG (CE) nº 1334/2008 (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

de 17 de Abril de 2019. Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações 

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

 

Preparação à base de carne fresca de aves de capoeira - uma 

preparação de carne de aves de capoeira na qual foi utilizada carne fresca de aves de capoeira.  

Todavia, os Estados-Membros podem estabelecer exigências de temperatura ligeiramente 

diferentes durante o período mínimo necessário, e apenas na medida do necessário, para facilitar 

a desmancha e o manuseamento realizados na fábrica durante a produção das preparações à base 

de carne fresca de aves de capoeira (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 

2013). 

 

Preparação de carne de aves de capoeira - a carne de aves de capoeira, 

incluindo a carne de aves de capoeira que tenha sido reduzida a fragmentos, a que foram 
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adicionados outros géneros alimentícios, condimentos ou aditivos ou que foi submetida a um 

processamento insuficiente para alterar a estrutura interna das fibras musculares da carne (REG (UE) 

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

 

Preparação para a reutilização - operações de valorização que consistem no 

controlo, limpeza ou reparação, mediante as quais os produtos ou os componentes de produtos 

que se tenham tornado resíduos são preparados para serem reutilizados, sem qualquer outro tipo 

de pré-processamento (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 

Preparações - as misturas ou soluções compostas por duas ou mais substâncias destinadas 

a serem utilizadas como produtos fitofarmacêuticos ou como adjuvantes REG (CE) Nº1107/2009 DO PE 

E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009  

 

Preparados biodinâmicos - misturas tradicionalmente utilizadas na agricultura 

biodinâmica (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Preparados de carne - carne fresca, incluindo carne que tenha sido reduzida a 

fragmentos, a que foram adicionados outros géneros alimentícios, condimentos ou aditivos ou que 

foi submetida a um processamento insuficiente para alterar a estrutura das suas fibras musculares 

e eliminar assim as características de carne fresca (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de 

Abril de 2004) 

 
Prevenção - as medidas tomadas antes de uma substância, material ou produto se ter 

transformado em resíduo, destinadas a reduzir :  
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a) A quantidade de resíduos, designadamente através da reutilização de produtos ou do 

prolongamento do tempo de vida dos produtos;  

b) Os impactos adversos no ambiente e na saúde humana resultantes dos resíduos gerados; ou  

c) O teor de substâncias nocivas presentes nos materiais e nos produtos (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE 

E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 
Prioridade - nas Partes II e IV do presente REG, o «eixo prioritário» referido na Parte III do 

presente REG no que se refere ao FEDER, ao FSE e ao Fundo de Coesão, e a «prioridade da União» 

referida no REG FEAMP e no REG FEADER (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013)  

  

 

Procedimento ou regime aduaneiro suspensivo - um dos 

procedimentos especiais previstos no REG (CEE) n. o 2913/92 no respeitante à fiscalização 

aduaneira da qual são objecto as mercadorias não comunitárias no momento da sua entrada no 

território aduaneiro da Comunidade, do seu depósito temporário ou da sua admissão em zonas 

francas ou entrepostos francos, ou um dos regimes referidos na alínea a) do nº 1 do artigo 84º 

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

 

Procedimentos baseados nos princípios HACCP ou 

«sistema HACCP» - procedimentos baseados nos princípios de análise de perigos e 

pontos críticos de controlo (HACCP), ou seja, um sistema de autocontrolo que identifica, avalia e 

controla os perigos que são significativos para a segurança alimentar e são coerentes com os 

princípios HACCP (2016/C 278/01) 
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Procedimentos de verificação dos controlos - as disposições previstas 

e as ações realizadas pelas autoridades competentes para assegurar que os controlos oficiais e 

outras atividades oficiais são coerentes e eficazes  (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos 

a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Produção animal - a produção de animais terrestres domésticos ou domesticados, 

incluindo insectos (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produção biológica - a utilização, inclusive durante o período de conversão a que se 

faz referência no artigo 10º , de métodos de produção conformes com o presente REG em todas 

as fases da produção, preparação e distribuição (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 
Produção extensiva - a que utiliza o pastoreio no seu processo produtivo e cujo 

encabeçamento não ultrapasse 1,4 CN/hectare, podendo este valor ser estendido até 2,8 

CN/hectare desde que sejam assegurados dois terços das necessidades alimentares do efetivo em 

pastoreio, bem como a que desenvolve a atividade pecuária com baixa intensidade produtiva ou 

com baixa densidade animal, no caso das espécies pecuárias não herbívoras (Decreto-Lei n.º 81/2013 

de 14 de Junho) 

 

Produção intensiva - o sistema de produção que não seja enquadrável na produção 

extensiva (Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de Junho) 
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Produção local - os produtos agrícolas e agroalimentares, aves e leporídeos, produzidos 

na área geográfica correspondente ao concelho onde se situa o mercado local de produtores e 

concelhos limítrofes (Decreto-Lei n.º 85/2015 de 21 de Maio) 

 
Produção local - os produtos agrícolas ou agroalimentares, produzidos nos concelhos da 

área geográfica correspondente aos territórios de intervenção dos GAL, podendo abranger a área 

dos concelhos limítrofes (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Produção primária - a produção, a criação ou o cultivo de produtos primários, incluindo 

a colheita e a ordenha e criação de animais antes do abate; abrange também a caça, a pesca e a 

colheita de produtos silvestres. (REG (CE) Nº 178/2002 DO PE E DO CONSELHO de 28 de Janeiro de 2002) 

 

Produção primária de alimentos para animais - a produção de 

produtos agrícolas, incluindo nomeadamente o cultivo, a colheita, a ordenha, a criação de animais 

(antes do abate) ou a pesca, que resulte exclusivamente em produtos que, após a colheita, recolha 

ou captura, não sejam submetidos a nenhuma outra operação que não seja um simples tratamento 

físico (REG (CE) Nº 183/2005 DO PE E DO CONSELHO de 12 de Janeiro de 2005) 

 

Produção vegetal - a produção de produtos agrícolas vegetais, incluindo a colheita de 

produtos vegetais selvagens para fins comerciais (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produto - Produto designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre 

outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os elementos 
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de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, excluindo os programas de 

computador. (CPI Art 174º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

 
 
Produto à base de carne de aves de capoeira - um produto à base de 

carne, na aceção do Anexo I, ponto 7.1, do REG (CE) nº853/2004, no qual foi utilizada carne de aves 

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

 

Produto à base de plantas para fumar - um produto à base de plantas, 

ervas aromáticas ou frutos que não contém tabaco e pode ser consumido através de um processo 

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

  

Produto complexo  - qualquer produto composto por componentes múltiplos suscetíveis 

de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente (CPI Art 

174º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 

. 

Produto congelado - todo o produto da pesca que sofreu uma congelação que permite 

obter uma temperatura no seu centro térmico de pelo menos –18o C, após estabilização térmica 

(Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 

 
 

Produto da agricultura insular - A menção só pode ser utilizada para descrever 

os produtos destinados ao consumo humano que são enumerados no Anexo I ao Tratado e cujas 

matérias-primas provenham de uma zona insular. Além disso, para que a menção possa ser 

aplicada a produtos transformados, a transformação deve igualmente ter lugar em zonas insulares, 

sempre que tal afecte substancialmente as características particulares do produto final. (REG (UE) Nº 
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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) 

 

Produto da pesca - todos os animais ou partes de animais marinhos ou de água doce, 

incluindo as suas ovas e leitugas, com exclusão dos mamíferos aquáticos, das rãs e dos outros 

animais aquáticos abrangidos por regulamentação comunitária específica (Decreto-Lei nº 37/2004, de 

26 de Fevereiro) 

 
 

Produto da pesca separado mecanicamente - qualquer produto obtido 

por remoção da carne dos produtos da pesca por meios mecânicos que provoquem a perda ou a 

alteração da sua estrutura. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Produto de aquicultura - todos os produtos da pesca cujos nascimento e 

crescimento são controlados pelo homem até à sua colocação no mercado como género 

alimentício, sendo os peixes, moluscos bivalves ou crustáceos de água do mar ou de água doce 

capturados quando juvenis ou no seu meio natural e mantidos em cativeiro até atingirem o 

tamanho comercial pretendido para consumo humano considerados produtos da aquicultura; os 

produtos da pesca capturados no seu meio natural e mantidos vivos para serem vendidos 

posteriormente não são considerados produtos de aquicultura se a sua permanência nos viveiros 

tiver como único objectivo mantê-los vivos e não fazê-los aumentar de tamanho ou de peso 

(Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 

 

Produto descongelado - todo o produto da pesca inicialmente congelado ou 

ultracongelado que foi submetido a um processo adequado de elevação de temperatura acima do 

ponto de congelação (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 
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Produto desfiado ou migas - as porções sem pele e sem espinhas de peixe salgado 

seco, resultantes da separação longitudinal das fibras musculares (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de 

Janeiro) 

 
 

Produto em conversão - um produto que seja produzido durante o período de 

conversão a que se faz referência no artigo 10º (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio 

de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produto de montanha - Esta menção só pode ser utilizada para descrever os 

produtos destinados ao consumo humano enumerados no Anexo I do Tratado e em relação aos 

quais: 

a) Quer as matérias-primas, quer os alimentos para animais de criação provenham 

essencialmente de zonas de montanha; 

b) No caso dos produtos transformados, a transformação também tenha lugar em zonas de 

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

 

Produto do tabaco sem combustão - um produto do tabaco que não envolve 

um processo de combustão, incluindo tabaco de mascar, rapé e tabaco para uso oral (DIRETIVA 

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

 

Produto intermédio - um produto derivado:  

a) que se destina a utilizações no âmbito do fabrico de medicamentos, medicamentos 

veterinários, dispositivos médicos para fins médicos e veterinários, dispositivos medicinais 
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implantáveis ativos, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro para fins médicos e veterinários, 

reagentes de laboratório ou produtos cosméticos, do seguinte modo:  

i) como material num processo de fabrico ou na produção final de um produto acabado;  

ii) na validação ou verificação durante um processo de fabrico; ou  

iii) no controlo de qualidade de um produto acabado;  

b) cujas fases de conceção, transformação e fabrico foram completadas na medida do necessário 

para poder ser considerado um produto derivado e para qualificar o material diretamente ou 

como componente de um produto para as finalidades referidas na alínea a) ;  

c) que, no entanto, necessita de algum tipo de fabrico ou transformação adicionais, tais como 

mistura, revestimento, montagem ou embalagem, por forma a garantir a sua adequação para 

colocação no mercado ou em serviço, conforme aplicável, como medicamento, medicamento 

veterinário, dispositivo médico pra fins médicos e veterinários, dispositivo medicinal implantável 

ativo, dispositivo médico de diagnóstico in vitro para fins médicos e veterinários, reagente de 

laboratório ou produto cosmético (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Produto pré-embalado - o conjunto da embalagem e do produto nela acondicionado 

antes da sua exposição à venda ao consumidor final, sendo a embalagem comercializada 

solidariamente com o produto e envolvendo-o completamente (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de Janeiro) 

 

Produto preembalado - o conjunto da embalagem e do produto nela acondicionado 

antes da sua exposição à venda ao consumidor final, sendo a embalagem comercializada 

solidariamente com o produto e envolvendo-o completamente, de tal modo que o seu conteúdo 

não possa ser modificado sem que aquela seja violada (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 

 

Produto ultracongelado - todo o produto da pesca que foi submetido a um 

processo adequado de congelação, dito «ultracongelação», que permite ultrapassar tão 
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rapidamente quanto necessário a zona de cristalização máxima, fazendo que a temperatura do 

produto, em todos os seus pontos e após estabilização térmica, se mantenha sem interrupção a 

níveis iguais ou inferiores a –18º C e que é comercializado preembalado, com menção de que se 

trata de um ultracongelado (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 

 

Produto utilizado para diagnóstico in vitro - produto acondicionado, 

pronto a ser utilizado, que contém um produto derivado de sangue ou outro subproduto animal, 

utilizado só ou em combinação, como reagente, produto reagente, meio de calibração, kit ou 

qualquer outro sistema e que se destina à utilização in vitro para o exame de amostras de origem 

humana ou animal, exclusiva ou principalmente com vista ao diagnóstico de estados fisiológicos, 

estados patológicos, doenças ou anomalias genéticas ou à determinação da segurança e 

compatibilidade com reagentes; não inclui dons de órgãos ou de sangue (REG (UE) Nº142/2011 DA 

COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Produtor - qualquer pessoa singular ou colectiva que apanha, por quaisquer meios, moluscos 

bivalves vivos numa zona de colheita, para efeitos de manuseamento e colocação no mercado. (REG 

(CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Produtor - qualquer pessoa singular ou coletiva que exerce uma atividade pecuária e se 

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

 

Produtor - a pessoa que fabrica produtos fitofarmacêuticos, substâncias activas, protectores 

de fitotoxicidade, agentes sinérgicos, coformulantes ou adjuvantes, ou que contrata o seu fabrico 

com terceiro, ou a pessoa designada pelo fabricante como seu único representante para efeitos de 

cumprimento do presente REG REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009  
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Produtor - 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 transforma, ou faz transformar em seu nome, uvas frescas, mostos ou vinho 

novo ainda em fermentação em vinho ou em mosto, com objetivos comerciais - para efeitos do 

disposto nos capítulos IV a VIII do presente REG, com exceção do artigo 47º, e do disposto nos 

capítulos IV a VII do REG de Execução (UE) 2018/274 (REG DELEGADO (UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 

de Dezembro de 2017)  

 
 
Produtor de materiais vitícolas - a entidade singular ou colectiva, pública ou 

privada, que, dispondo dos meios adequados, procede à produção de materiais vitícolas destinados 

à comercialização, segundo o definido no presente decreto-lei (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de 

Setembro) 

 

Produtor de resíduos - qualquer pessoa cuja actividade produza resíduos (produtor 

inicial dos resíduos) ou qualquer pessoa que efectue operações de pré-processamento, de mistura 

ou outras, que conduzam a uma alteração da natureza ou da composição desses resíduos (DIRECTIVA 

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

 

Produtos -  
a) Produtos germinais;  
b) Produtos de origem animal;  
c) Subprodutos animais e produtos derivados (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 

2016) 
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Produtos à base de carne - produtos transformados resultantes da transformação 

da carne ou da ulterior transformação desses produtos transformados, de tal modo que a 

superfície de corte à vista permita constatar o desaparecimento das características da carne fresca. 

(REG (CE) Nº 853/2004 do PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Produtos afins do pão ou de padaria fina - os produtos obtidos a partir 

de massas levedadas e ou sovadas, do tipo panar, que não se confundem com o pão, nos quais 

ainda é possível a utilização de ingredientes, incluindo aditivos, bem como auxiliares tecnológicos 

nas condições legalmente fixadas (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

Produtos agrícolas - os produtos abrangidos pelo anexo I do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, com exceção dos produtos da pesca e da aquicultura 

abrangidos pelo REG (CE) n.º 1379/2013, do PE e do Conselho, de 11 de Dezembro de 2013 (Portaria 

n.º 230/2014, de 11 de Novembro) 

 
 

Produtos agrícolas - os produtos abrangidos pelo anexo I do Tratado de Amesterdão, 

com exceção dos produtos da pesca e da aquicultura abrangidos pelo REG (CE) n.º 104/2000, do 

Conselho, de 17 de Dezembro de 1999 (Decreto-Lei n.º 85/2015 de 21 de Maio) 

 

Produtos agrícolas - os produtos abrangidos pelo anexo I do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), com exceção dos produtos da pesca e da aquicultura 

abrangidos pelo REG (CE) n.º 1379/2013, do PE e do Conselho, de 11 de Dezembro (Portaria n.º 152/2016 

de 25 de Maio) 
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Produtos agrícolas - os produtos, com exclusão dos produtos da pesca, enumerados 

no Anexo I dos Tratados, bem como o algodão (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Produtos agro-alimentares - os produtos alimentares resultantes da 

transformação de produtos agrícolas (Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Produtos apícolas - o mel, a cera de abelhas, a geleia real, o própolis ou o pólen (REG 

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

 

Produtos biológicos - os produtos provenientes da produção biológica, que não sejam 

os produtos produzidos durante o período de conversão a que se faz referência no artigo 10º. Os 

produtos da caça ou da pesca de animais selvagens não são considerados produtos biológicos (REG 

(UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produtos da aquicultura - os produtos da aquicultura na aceção do artigo 4. o , nº1, 

ponto 34, do REG (UE) nº1380/2013 (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produtos da pesca - todos os animais marinhos ou de água doce (com excepção dos 

moluscos bivalves, equinodermes, tunicados e gastrópodes marinhos vivos e de todos os 

mamíferos, répteis e rãs), selvagens ou de cultura, incluindo todas as formas, partes e produtos 

comestíveis desses animais. (REG (CE) nº 853/2004 do PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Produtos da pesca frescos - produtos da pesca não transformados, inteiros ou 

preparados, incluindo os produtos embalados no vácuo ou em atmosfera alterada, que não tenham 

sofrido qualquer tratamento destinado à sua conservação, excepto a refrigeração. (REG (CE) Nº 

853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

 

Produtos da pesca preparados - produtos da pesca não transformados que 

foram submetidos a uma operação que alterou a sua integridade anatómica, tal como a 

evisceração, o descabeçamento, o corte, a filetagem ou a picagem. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO 

CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

 

Produtos da pesca transformados - os produtos transformados resultantes 

da transformação de produtos da pesca ou da subsequente transformação desses produtos 

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

  
Produtos de base - matérias-primas e quaisquer outros produtos de origem animal a 

partir dos quais, ou através dos quais, são produzidos os produtos referidos no nº 2, alíneas a) e 

b), do artigo 1º (REG (CE) Nº999/ 2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

  

 
Produtos de origem animal – 

— géneros alimentícios de origem animal, incluindo o mel e o sangue,  

— moluscos bivalves vivos, equinodermes vivos, tunicados vivos e gastrópodes marinhos vivos 

destinados ao consumo humano,  
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e  

— outros animais destinados a serem preparados para serem entregues vivos ao consumidor final. 

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

 

 

Produtos de origem animal - os produtos de origem animal na aceção do anexo 

I, ponto 8.1, do REG (CE) nº853/2004 do PE e do Conselho (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – 

produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

 
Produtos de origem animal - produtos de origem animal na acepção do ponto 

8.1. do anexo I do REG (CE) nº853/2004 (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 

2009)  

 

 

Produtos de origem animal:  
a) Alimentos de origem animal, incluindo o mel e o sangue;  

b) Moluscos bivalves vivos, equinodermes vivos, tunicados vivos e gastrópodes marinhos vivos 

destinados ao consumo humano; e  

c) Animais que não sejam os referidos na alínea b), destinados a preparação a fim de serem 

fornecidos vivos ao consumidor final (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Produtos de origem animal -  qualquer produto derivado de um produto que por 

sua vez derive de um animal abrangido pelo disposto nas Directivas 89/662/CEE  ou 90/425/CEE, 

ou que contenha tal produto derivado (REG (CE) Nº 999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 

2001)  
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Produtos derivados - os produtos derivados na aceção do artigo 3º, ponto 2, do REG 

(CE) nº 1069/2009 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Produtos derivados - produtos obtidos a partir de um ou mais tratamentos, 

transformações ou fases de processamento de subprodutos animais (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Produtos derivados - produtos obtidos a partir de um ou mais tratamentos, 

transformações ou fases da transformação de subprodutos animais (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Produtos derivados de sangue - os produtos derivados de sangue ou de 

fracções de sangue, com excepção da farinha de sangue; incluem-se aqui o plasma 

seco/congelado/líquido, o sangue total seco, os glóbulos vermelhos secos/congelados/líquidos ou 

as respectivas fracções e misturas (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

 

Produtos do tabaco - produtos que podem ser consumidos e que são constituídos, 

mesmo que parcialmente, por tabaco, geneticamente modificado ou não (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE 

E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  
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Produtos do tabaco para fumar - um produto do tabaco exceto os produtos 

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

Produtos edulcorantes :  

a) Açúcar semibranco, açúcar branco, açúcar branco extra, dextrose, frutose, xarope de glucose, 
açúcar líquido, açúcar líquido invertido e xarope de açúcar invertido, na aceção do Anexo, parte 
A, da Diretiva 2001/111/CE do Conselho;  
b) Mosto de uva concentrado e retificado, mosto de uva concentrado e mosto de uva fresco;  
c) Açúcar caramelizado obtido exclusivamente por aquecimento controlado da sacarose, sem 
adição de bases, ácidos minerais ou qualquer outro aditivo químico;  
d) Mel, na aceção do Anexo I, ponto 1, da Diretiva 2001/110/CE do Conselho;  
e) Xarope de alfarroba;  
f) Quaisquer outras substâncias glucídicas naturais com efeito análogo ao dos produtos referidos 
nas alíneas a) a e) (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)  

 
 

Produtos em processo de fabrico - ver em produtos intermédios  

 

Produtos fitofarmacêuticos - os produtos referidos no artigo 2º do REG (CE) nº 

1107/2009 (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produtos fitofarmacêuticos - os produtos fitofarmacêuticos a que se refere o 

artigo 2º, nº 1, do REG (CE) nº1107/2009 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 

14 de Dezembro  de 2019) 

 

Produtos germinais - os produtos germinais na aceção do artigo 4º, ponto 28, do REG 

(UE) 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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Produtos germinais:  
a) Sémen, oócitos e embriões destinados a reprodução artificial;  

b) Ovos para incubação (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Produtos inteiros - os ovos de aves sem casca, próprios para usos alimentares, mesmo 

adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013)  

 

Produtos intermédios ou em processo de fabrico: 

i) Pão pré-cozido - a massa de pão, cuja cozedura foi interrompida antes da finalização, sendo 

posteriormente submetido a um processo de congelação ou a qualquer outro processo de 

conservação autorizado; 

ii) Massa de pão congelada - a massa de pão, que tendo sido ou não fermentada e moldada, foi 

posteriormente congelada; 

iii) Outras massas semielaboradas - as massas de pão, que tendo sido ou não fermentadas e 

moldadas, foram posteriormente submetidas a um processo de conservação autorizado, distinto 

da congelação, de forma a inibir o processo de fermentação (Portaria n.º 52/2015, de 26 de Fevereiro) 

 

 

Produtos lácteos - os produtos transformados resultantes da transformação de leite cru 

ou de outra transformação desses mesmos produtos. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 

de Abril de 2004) 
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Produtos lácteos - os produtos derivados exclusivamente do leite, considerando-se que 

lhe podem ser adicionadas as substâncias necessárias ao fabrico de cada produto, desde que tais 

substâncias não sejam utilizadas para substituir, total ou parcialmente, qualquer componente do 

leite.  São exclusivamente reservadas aos produtos lácteos:  

a) As seguintes designações, em todos os estádios da comercialização:  

i) soro de leite,  

ii) nata,  

iii) manteiga,  

iv) leitelho,  

v) butteroil,  

vi) caseína,  

vii) matéria gorda láctea anidra (MGLA),  

viii) queijo,  

ix) iogurte,  

x) quefir,  

xi) kumis,  

xii) viili/fil,  

xiii) smetana,  

xiv) fil,  

xv) rjaženka,  

xvi) rūgušpiens;  

b) As designações ou denominações, na aceção do artigo 5º da Diretiva 2000/13/CE ou do artigo 

17º do REG (UE) nº 1169/2011, efetivamente utilizadas para os produtos lácteos.  



                L a P  
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24/09/2019 TT 09 L a P 12ª 122/138 

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 
 

3. A designação «leite» e as designações utilizadas para os produtos lácteos também podem ser 

utilizadas, juntamente com um ou mais outros termos, para designar produtos compostos em que 

nenhum componente substitua ou se destine a substituir qualquer componente do leite e dos quais 

o leite ou qualquer produto lácteo seja componente essencial, pela sua quantidade ou para a 

caracterização do produto. 

4.No que respeita ao leite, deve ser indicada a espécie animal de que provém, caso não provenha 

da espécie bovina.  

5. As designações referidas nos nºs 1, 2 e 3, não podem ser utilizadas para produtos não referidos 

nesses números.  

Todavia, esta disposição não é aplicável à designação de produtos cuja natureza exata seja 

claramente dedutível da sua utilização tradicional e/ou se as designações em causa forem 

claramente utilizadas para descrever uma qualidade característica do produto.  

6. No que se refere a produtos não referidos na presente parte, nºs 1, 2 e 3, não pode ser utilizado 

qualquer rótulo, documento comercial, material publicitário ou forma de publicidade, na aceção 

do artigo 2º da Diretiva 2006/114/CE do Conselho, nem qualquer forma de apresentação que 

indique, implique ou sugira que o produto em causa é um produto lácteo.  

A designação «leite» ou as designações referidas na presente parte, nº2, segundo parágrafo, 

podem, porém, ser utilizadas no caso de produtos que contenham leite ou produtos lácteos, mas 

apenas para descrever as matérias- -primas de base e para enumerar os ingredientes nos termos 

da Diretiva 2001/13/CE ou do REG (UE) nº 1169/2011 (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013)  

 

Produtos não transformados - géneros alimentícios que não tenham sofrido 

transformação, incluindo produtos que tenham sido divididos, separados, seccionados, 

desossados, picados, esfolados, moídos, cortados, limpos, aparados, descascados, triturados, 
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refrigerados, congelados ou ultracongelados. (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril 

de 2004) 

 

Produtos não transformados - produtos não transformados na aceção do artigo 

2º, nº1, alínea n), do REG (UE) nº 852/2004 do PE e do Conselho, independentemente das 

operações de embalagem ou rotulagem (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produtos primários – produtos da produção primária, incluindo os produtos da 

agricultura, da pecuária, da caça e da pesca (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 

2004) 

 

Produtos residuais da incineração e co-incineração - produtos 

residuais, na acepção do artigo 3. o , Nº13, da Directiva 2000/76/CE, gerados pelas instalações de 

incineração ou co-incineração que tratam subprodutos animais e produtos derivados (REG (UE) 

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

 

Produtos separados - as gemas de ovos de aves, próprias para usos alimentares, 

mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Produtos transformados - géneros alimentícios resultantes da transformação de 

produtos não transformados. Estes produtos podem conter ingredientes que sejam necessários ao 

seu fabrico, por forma a dar-lhes características específicas. (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO 

de 29 de Abril de 2004) 
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Produtos transformados - géneros alimentícios resultantes da transformação de 

produtos não transformados. Os produtos transformados podem conter ingredientes que sejam 

necessários ao seu fabrico, ou para lhes dar características específicas. (REG (UE) Nº 1151/2012 DO PE E 

DO CONSELHO, de 21 de Novembro de 2012) 

 

Produtos transformados - os produtos resultantes de transformação de produtos 

alimentares de origem agrícola (Decreto-Lei n.º 85/2015 de 21 de Maio) 

 

Produtos transformados - produtos transformados na aceção do artigo 2º, nº1, 

alínea o), do REG (CE) nº 852/2004, independentemente das operações de embalagem ou 

rotulagem (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produtos transformados - as mercadorias sujeitas a um regime de 

aperfeiçoamento que tenham sido objeto de operações de aperfeiçoamento (REG (UE) Nº 952/2013 

DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

 

Produtos vegetais - os produtos vegetais na aceção do artigo 3º, ponto 6, do REG (CE) 

nº1107/2009 (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Produtos vegetais - os produtos vegetais na aceção do artigo 2º, ponto 2, do REG (UE) 

2016/2031 (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 
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Produtos vegetais - os produtos de origem vegetal não transformados ou que apenas 

sofreram uma preparação simples, como moagem, secagem ou prensagem, desde que não se trate 

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

 

Produtos vegetais - materiais de origem vegetal não manufaturados e produtos 

manufaturados que, pela sua natureza ou pela natureza do tratamento a que foram submetidos, 

possam criar um risco de propagação de pragas de quarentena. Salvo disposição em contrário nos 

atos de execução adotados nos termos dos artigos 28.o, 30.o e 41.o, a madeira só é considerada 

um «produto vegetal» se cumprir um ou vários dos seguintes critérios: a) Mantém parte ou a 

totalidade da sua superfície natural arredondada, com ou sem casca; b) Não mantém a sua 

superfície natural arredondada devido a serragem, corte ou fragmentação; c) Apresenta-se sob a 

forma de estilhas, partículas, serradura, desperdícios, aparas ou resíduos, e não foi submetida a 

transformação por colagem, calor ou pressão, ou por uma combinação destes métodos, para a 

produção de péletes, briquetes, madeira contraplacada ou painéis de partículas; d) É ou destina-

se a ser usada como material de embalagem, mesmo que não esteja a ser usada no transporte de 

mercadorias; 3) «Plantação», qualquer operação de colocação de vegetais num meio de cultura, 

ou enxertia ou operações semelhantes, para garantir o seu subsequente crescimento, reprodução 

ou propagação (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 

 

Produtos vitivinícolas - os produtos enumerados no anexo I, parte XII, do REG (UE) 

nº 1308/2013, com exceção dos vinagres de vinho dos códigos NC 2209 00 11 e 2209 00 19 (REG 

DELEGADO (UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 de Dezembro de 2017)  
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Produtos vitivinícolas aromatizados  - produtos obtidos a partir de 

produtos do setor vitivinícola referidos no REG (UE) nº1308/2013 e que tenham sido aromatizados. 

Os produtos vitivinícolas aromatizados são classificados nas seguintes categorias:  

a) Vinhos aromatizados;  

b) Bebidas aromatizadas à base de vinho;  

c) Cocktails aromatizados de produtos vitivinícolas  (REG (UE) nº 251/2014 DO PE E DO CONSELHO de 26 de 

Fevereiro de 2014) 

 

Profissional que trabalha com animais - uma pessoa singular ou coletiva, 

com uma relação profissional com animais ou produtos, que não seja um operador ou um médico 

veterinário (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Programa - um «programa operacional», tal como referido na Parte III ou na Parte IV do 

presente REG e no REG FEAMP, ou um «programa de desenvolvimento rural», tal como referido 

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

 

 

Programa(s) de pré-requisitos (PPR) -  práticas e condições de prevenção 

necessárias antes e durante a implementação do sistema HACCP e que são essenciais para a 

segurança alimentar. Os PPR necessários dependem do segmento da cadeia alimentar em que o 

setor opera e do tipo de setor. Exemplos de termos equivalentes são Boas Práticas Agrícolas (BPA), 

Boas Práticas Veterinárias (BPV), Boas Práticas de Fabrico (BPF), Boas Práticas de Higiene (BPH), 

Boas Práticas de Produção (GPP), Boas Práticas de Distribuição (BPD) e Boas Práticas de 

Comercialização (BPC). Por vezes, os procedimentos para garantir a rastreabilidade dos alimentos 
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e a recolha em caso de incumprimento e são considerados parte dos PPR. Nas normas do Codex 

Alimentarius, os PPR são referidos como «Códigos de Boas Práticas». (2016/C 278/01) 

 

Programação - o processo de organização, de tomada de decisão e de afetação de recursos 

financeiros, desenrolado em várias fases, com o envolvimento de parceiros nos termos do artigo 5º 

, destinado a executar, numa base plurianual, as ações conjuntas da União e dos Estados-Membros 

para a consecução dos objetivos da estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável 

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

 

Programação - o processo de organização, de tomada de decisão e de atribuição dos 

recursos financeiros em várias etapas, com o envolvimento de parceiros, com vista a executar, numa 

base plurianual, a ação conjunta da União e dos Estados-Membros para a consecução das prioridades 

da União em matéria de desenvolvimento rural (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Proprietário de um animal de companhia - a pessoa singular que figura 

como proprietário no documento de identificação a que se refere o artigo 247º , alínea c), o artigo 

248º , nº2, alínea c), o artigo 249º , nº1, alínea c),e o artigo 250º , nº2, alínea c) (REG (UE) 2016/429 

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

 

Protecção de dados - o direito temporário do proprietário de um relatório de teste ou 

de estudo de impedir a sua utilização em benefício de outro requerente (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE 

E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  
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Proteínas - o teor de proteínas calculado por meio da fórmula: proteína = azoto total 

(Kjeldahl) × 6,25; (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Proteínas animais transformadas - proteínas animais derivadas inteiramente 

de matérias de categoria 3, que tenham sido tratadas em conformidade com o anexo X, capítulo II, 

secção 1, (incluindo farinha de sangue e farinha de peixe), de forma a torná-las adequadas para 

utilização directa como matérias para alimentação animal ou para quaisquer outras utilizações em 

alimentos para animais, incluindo alimentos para animais de companhia, ou para utilização em 

fertilizantes orgânicos ou correctivos orgânicos do solo; não incluem, no entanto, os produtos 

derivados de sangue, o leite, os produtos à base de leite, os produtos derivados do leite, o colostro, 

os produtos à base de colostro, as lamas de centrifugação ou de separação, a gelatina, as proteínas 

hidrolisadas, o fosfato dicálcico, os ovos e os ovoprodutos, incluindo cascas de ovo, o fosfato 

tricálcico e o colagénio (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

  

Proteínas hidrolisadas - polipeptídeos, peptídeos e aminoácidos e respectivas 

misturas, obtidos a partir da hidrólise de subprodutos animais (REG (UE) Nº142/2011 DA COMISSÃO de 

25 de Fevereiro de 2011)  

 

Publicidade - qualquer apresentação de produtos ao público, por quaisquer meios que não 

através de um rótulo, que pretenda ou que seja suscetível de influenciar e moldar atitudes, 

convicções e comportamentos no intuito de promover direta ou indiretamente a venda de 

produtos (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Publicidade - qualquer meio de promover a venda ou utilização de produtos 

fitofarmacêuticos (junto de qualquer entidade que não o titular da autorização, a pessoa que 

coloca o produto fitofarmacêutico no mercado e os agentes destes), por meios impressos ou 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

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 
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 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 

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 
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 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 

 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 
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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) 

 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 
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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 

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 
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 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 
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 
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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 

 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 
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 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  

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 
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 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 

 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 qualquer 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  

 


