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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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Quadro estratégico - um documento, ou um conjunto de documentos, elaborados a 

nível nacional ou regional, que define um número limitado de prioridades coerentes estabelecidas 

com base em dados concretos e um calendário para a execução dessas prioridades, e que pode 

incluir um mecanismo de monitorização (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013)  

  

Quadro Estratégico Comum (QEC) - o quadro estratégico comum referido 

no artigo 10º do REG (UE) nº 1303/2013 (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

  

Quantidade de substâncias voláteis - quantidade de substâncias voláteis, 

além do álcool etílico e do metanol, presentes numa bebida espirituosa produzida exclusivamente 

por destilação (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)  

 

Quantum satis - significa que não é especificado qualquer teor numérico máximo e que 

as substâncias são utilizadas em conformidade com as boas práticas de fabrico, em quantidade não 

superior ao necessário para atingir o objectivo pretendido e desde que o consumidor não seja 

induzido em erro. (REG (CE) Nº 1333/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 
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Quarentena - a detenção de animais em isolamento sem contacto direto ou indireto com 

animais fora da unidade epidemiológica, a fim de assegurar a não propagação de uma ou mais 

doenças específicas enquanto os animais em isolamento estão sob observação durante um período 

específico e, quando necessário, a realização de testes e tratamento (REG (UE) Nº 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

 

Quarentena - operação que consiste em manter um grupo de animais aquáticos em 

isolamento, sem contacto directo ou indirecto com outros animais aquáticos, a fim de serem 

observados durante um período específico de tempo e, quando necessário, testados e tratados, 

incluindo o tratamento adequado dos efluentes (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro 

de 2006)  

  
 

Ração diária - a quantidade total dos alimentos, calculada para um teor de humidade de 

12 %, necessária em média, por dia, a um animal de uma determinada espécie, classe de idade e 

rendimento para a satisfação de todas as suas necessidades (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) 
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Radiações ionizantes - radiações ionizantes na aceção do artigo 4º , ponto 46, da 

Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho (REG (UE) nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 

– aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Raisin brandy – ver em Aguardente de uva seca  

 

Rapé - um produto do tabaco sem combustão que pode ser consumido por via nasal (DIRETIVA 

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

  

Rastreabilidade - a capacidade de detectar a origem e de seguir o rasto de um género 

alimentício, de um alimento para animais, de um animal produtor de géneros alimentícios ou de 

uma substância, destinados a ser incorporados em géneros alimentícios ou em alimentos para 

animais, ou com probabilidades de o ser, ao longo de todas as fases da produção, transformação e 

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

 

Rastreabilidade - a capacidade de detetar a origem e de seguir o rasto de um género 

alimentício, de um alimento para animais ou de qualquer produto referido no artigo 2º , nº1, de 

quaisquer substâncias, destinadas ou com probabilidade de serem incorporadas em géneros 

alimentícios, alimentos para animais ou qualquer produto referido no artigo 2º , nº1, ao longo de 

todas as fases da produção, preparação e distribuição (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 

de Maio de 2018 – aplicável a partir de 1.1.21) 
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Reagente de laboratório -  produto acondicionado, pronto a ser utilizado, que 

contém subprodutos animais ou produtos derivados e que se destina, como tal ou em combinação 

com substâncias de origem não animal, a utilização específica em laboratório como reagente ou 

como produto reagente, como calibrador ou como material de controlo para detectar, medir, 

examinar ou produzir outras substâncias (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Recarga - um recipiente com líquido que contém nicotina, que pode ser utilizado para 

recarregar um cigarro electrónico (DIRETIVA Nº 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Reciclagem - qualquer operação de valorização através da qual os materiais constituintes 

dos resíduos são novamente transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim 

original ou para outros fins. Inclui o reprocessamento de materiais orgânicos, mas não inclui a 

valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como 

combustível ou em operações de enchimento (DIRECTIVA Nº 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 

1999) 

 

Recinto - o espaço público ou privado, ao ar livre ou no interior, destinado à realização de 

feiras, que preenche os requisitos estipulados no artigo 19.º (Lei nº 27/2013 de 12 de Abril) 

 
Recipiente hermeticamente fechado - um recipiente concebido para 

impedir a entrada de substâncias ou organismos perigosos (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO 

de 29 de Abril de 2004) 

 



                                                                                   Q a Z  
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24/09/2019 TT 09 Q a Z 12ª 18/98 

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 
 

Recipiente hermeticamente fechado - recipiente concebido para impedir a 

entrada de microrganismos e destinado a esse fim (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro 

de 2011)  

 

Recolha - a medida destinada a obter o retorno de um produto que já tenha sido 

disponibilizado ao utilizador final (REG (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho de 9 Julho de 2008) 

 

Recolha - a colecta de resíduos, incluindo a triagem e o armazenamento preliminares dos 

resíduos para fins de transporte para uma instalação de tratamento de resíduos (DIRECTIVA 

2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 
 
Recolha - uma medida destinada a obter o retorno de um instrumento já disponibilizado ao 

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

 
 
Recolha selectiva - a recolha efectuada mantendo o fluxo de resíduos separado por tipo 

e natureza por forma a facilitar o tratamento específico (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de 

Abril de 1999) 

 

 

 

Recomendações relevantes do Conselho adotadas nos termos do art 148º, nº 

4, do TFUE – ver em Recomendações relevantes específicas por país adotadas nos termos do artigo 

121º , nº 2, do TFUE (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  
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Recomendações relevantes específicas por país adotadas nos termos 

do art 121º, nº 2, do TFUE  e recomendações relevantes do Conselho adotadas nos termos do artigo 148º , nº 4, do 

TFUE - recomendações relativas aos desafios estruturais a que é conveniente responder através de 

investimentos plurianuais do âmbito direto dos FEEI, tal como estabelecido nos REGs específicos 

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

 

Recompensas: 
a) As condecorações de mérito conferidas pelo Estado Português ou por Estados estrangeiros; 

b) As medalhas, diplomas e prémios pecuniários ou de qualquer outra natureza obtidos em 

exposições, feiras e concursos, oficiais ou oficialmente reconhecidos, realizados em Portugal ou 

em países estrangeiros; 

c) Os diplomas e atestados de análise, ou louvor, passados por laboratórios ou serviços do Estado 

ou de organismos para tal fim qualificados; 

d) Os títulos de fornecedor do Chefe do Estado, Governo e outras entidades ou estabelecimentos 

oficiais, nacionais ou estrangeiros; 

e) Quaisquer outros prémios ou demonstrações de preferência de caráter oficial. (CPI Art 270º - 

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

 
 

Recursos disponíveis de águas subterrâneas - a taxa média anual a 

longo prazo de recarga total da massa de águas subterrâneas, a que se subtrai o caudal anual a longo 

prazo necessário para alcançar os objectivos de qualidade ecológica das águas de superfície 

associadas especificados no artigo 4º , para evitar uma degradação significativa do estado ecológico 

dessas águas e prejuízos importantes para os ecossistemas terrestres associados (DIRECTIVA 

2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  
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Reembolso - a restituição do montante de direitos de importação ou de exportação que 

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

 

Regeneração de óleos usados - qualquer operação de reciclagem que permita 

produzir óleos de base mediante a refinação de óleos usados, designadamente mediante a 

remoção dos contaminantes, produtos de oxidação e aditivos que os referidos óleos contenham 

(DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 

Região - uma unidade territorial correspondente ao nível 1 ou 2 da nomenclatura das unidades 

territoriais estatísticas (níveis 1 e 2 da NUTS), na aceção do REG (CE) nº 1059/2003 do Parlamento 

Europeu e do Conselho  (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 

2013) 

 

Região hidrográfica - a área de terra e de mar constituída por uma ou mais bacias 

hidrográficas vizinhas e pelas águas subterrâneas e costeiras que lhes estão associadas, definida nos 

termos do n. o 1 do artigo 3. o como a principal unidade para a gestão das bacias hidrográficas 

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

  

Regime aduaneiro - qualquer dos regimes seguidamente referidos a que as 

mercadorias possam ser sujeitas nos termos do Código:  

a) Introdução em livre prática;  

b) Regimes especiais;  

c) Exportação (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 
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Regime aduaneiro suspensivo – ver em Procedimento ou regime aduaneiro 

suspensivo  

 

Regime de suspensão do imposto - um regime fiscal aplicável à produção, 

transformação, detenção e circulação dos produtos sujeitos ao imposto especial de consumo não 

abrangidos por um procedimento ou regime aduaneiro suspensivo, em que a cobrança do imposto 

especial de consumo é suspensa (DIRECTIVA 2008/118/CE DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  

  

Regimes de qualidade - os regimes estabelecidos nos Títulos II (DENOMINAÇÕES DE 

ORIGEM PROTEGIDAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS), III (ESPECIALIDADES 

TRADICIONAIS GARANTIDAS) e IV (MENÇÕES DE QUALIDADE FACULTATIVAS). (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) 

 

Regiões em transição – regiões com um PIB per capita entre 75 % e 90 % da média 

do PIB da UE 27 (REG (UE) Nº1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Regiões mais desenvolvidas – regiões com um PIB per capita superior a 90 % da 

média do PIB da UE-27 (REG (UE) Nº1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Regiões menos desenvolvidas - as regiões assim definidas no artigo 90º, nº2, 

primeiro parágrafo, alínea a), do REG (UE) nº1303/2013 do PE e do Conselho (REG (UE) Nº1308/2013 

DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)   
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Regiões menos desenvolvidas – regiões com um PIB per capita inferior a 75 % 

da média do PIB da UE-27 (REG (UE) Nº1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Registador de temperatura - o instrumento apropriado de medição e registo, 

para controlo frequente, A intervalos de tempo regulares, da temperatura do ar (Portaria n.º 

1129/2009  de 1 de Outubro) 

 

Regras específicas dos Fundos - as disposições constantes da Parte III ou da 

Parte IV do presente REG, ou estabelecidas com base nelas, ou num REG que reja um ou vários 

FEEI enumerados no artigo 1º , quarto parágrafo  (REG (UE) Nº 1303/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013)  

 

Remessa - determinado número de animais ou quantidade de mercadorias abrangidos pelo 

mesmo certificado oficial, atestado oficial ou qualquer outro documento, transportados pelo 

mesmo meio de transporte e provenientes do mesmo território ou país terceiro e que, com 

exceção das mercadorias sujeitas às regras a que se refere o artigo 1º, nº 2, alínea g), sejam do 

mesmo tipo, classe ou descrição (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de 

Dezembro  de 2019) 

 

Remessa ou lote - a quantidade identificável de alimentos para animais entendida como 

tendo características comuns, tais como a origem, a variedade, o tipo de embalagem, o embalador, 

o remetente ou a rotulagem; no caso de um processo de produção, unidade de produção, 

proveniente de uma única unidade fabril com parâmetros de produção uniformes, ou conjunto de 
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tais unidades, quando produzidas em ordem sequencial e armazenadas em conjunto (REG (CE) Nº 

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

 

Rendimento colectável - rendimento anual bruto, efetuadas as respetivas deduções 

específicas (Decreto-Lei Nº 64/2018 de 7 de Agosto) 

 

Representante aduaneiro - qualquer pessoa designada por outra pessoa para 

executar junto das autoridades aduaneiras os atos e as formalidades exigidos pela legislação 

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

 

Requerente - a pessoa que concorre a uma licença de exploração de um aterro nos termos 

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

 

Requerente - o Estado-Membro, país terceiro ou a parte interessada, suscetível de 

representar várias partes interessadas, que apresentou um pedido à Comissão nos termos do 

artigo 10.o ou 16.o ou uma notificação nos termos do artigo 14.o (REG (UE) 2015/2283 DO PE E DO 

CONSELHO de 25 de Novembro de 2015) 

 
Resíduo de pesticida - o resíduo de produto fitofarmacêutico, tal como é definido na 

alínea b) do Nº 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei Nº 94/98, de 15 de abril, em vigor por força do Nº 1 

do artigo 23.º do Decreto -Lei Nº 145/2015, de 31 de agosto, presente numa fórmula para lactentes 

ou fórmula de transição, incluindo os produtos do seu metabolismo e os seus produtos de 

degradação ou reação. (Decreto-Lei nº 62/2017 de 9 de Junho) 
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Resíduos - os resíduos, na acepção do ponto 1 do artigo 3º da Directiva 2008/98/CE (REG (CE) 

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

 

Resíduos - uma ou mais substâncias presentes no interior ou à superfície dos vegetais, dos 

produtos vegetais ou dos produtos comestíveis de origem animal, na água potável ou no ambiente, 

e resultantes da utilização de um produto fitofarmacêutico, incluindo os respectivos metabolitos e 

produtos resultantes da sua degradação ou reacção (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 

de Outubro de 2009) 

 

Resíduos - quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção 

ou obrigação de se desfazer (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999) 

 

Resíduos biodegradáveis - os resíduos que podem ser sujeitos a decomposição 

anaeróbia ou aeróbia, como, por exemplo, os resíduos alimentares e de jardim, o papel e o cartão 

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

 
Resíduos da digestão - resíduos, incluindo a fração líquida, que resultam da 

transformação dos subprodutos animais levada a cabo numa unidade de biogás (REG (UE) Nº 142/2011 

DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 
Resíduos inertes - os resíduos que não sofrem transformações físicas, químicas ou 

biológicas importantes. Os resíduos inertes não podem ser solúveis nem inflamáveis, nem ter 

qualquer outro tipo de reacção física ou química e não podem ser biodegradáveis, nem afectar 

negativamente outras substâncias com as quais entrem em contacto, de forma susceptível de 

aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana. A lixiviabilidade total e o 
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conteúdo poluente dos resíduos e a ecotoxicidade do lixiviado devem ser insignificantes e, em 

especial, não pôr em perigo a qualidade das águas superficiais e/ou subterrâneas (DIRECTIVA 

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

 

Resíduos líquidos -  os resíduos em forma líquida, incluindo as águas residuais, mas 

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

 

Resíduos perigosos - os resíduos que apresentem uma ou mais das características de 

perigosidade enumeradas no Anexo III da Diretiva 2008/98/CE (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 

26 de Abril de 1999) 

 
Restos de cozinha e de mesa - todos os restos alimentares, incluindo óleos 

alimentares utilizados, com origem em restaurantes, instalações de restauração e cozinhas, 

incluindo as cozinhas de colectividades e as cozinhas de casas particulares (REG (UE) Nº 142/2011 DA 

COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Retalhista - 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 exerce uma atividade comercial que inclua a venda direta, ao consumidor, de 

vinho e mosto em pequenas quantidades, a determinar por cada Estado-Membro, tendo em conta 

as especificidades do comércio e da distribuição, com exclusão dos que utilizem adegas equipadas 

para armazenamento ou instalações de engarrafamento de vinho em grandes quantidades ou que 

procedam à venda ambulante de vinho transportado a granel (REG DELEGADO (UE) 2018/273 DA 

COMISSÃO de 11 de Dezembro de 2017)  
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Retirada - a medida destinada a impedir a disponibilização no mercado de um produto no 

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

 

 
Retirada - uma medida destinada a impedir a disponibilização no mercado de um instrumento 

presente na cadeia de distribuição (Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de Abril) 

 

 

Reutilização - qualquer operação mediante a qual produtos ou componentes que não 

sejam resíduos são utilizados novamente para o mesmo fim para que foram concebidos (DIRECTIVA 

2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 

Rio - uma massa de água interior que corre, na maior parte da sua extensão, à superfície da terra, 

mas que pode correr no subsolo numa parte do seu curso (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

Risco - uma função da probabilidade de um efeito nocivo para a saúde e da gravidade desse 

efeito, como consequência de um perigo2. (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) 
 

 
2 Artigo 3º, ponto 9, do REG (CE) nº 178/2002. 
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Risco - a função da probabilidade de um efeito adverso para a saúde humana, a saúde animal, 

a fitossanidade, o bem--estar animal ou o ambiente e da gravidade desse efeito, em consequência 

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

 

Risco - a probabilidade de ocorrência e a provável magnitude das consequências biológicas e 

económicas de um efeito nocivo para a saúde animal ou pública (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO 

CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Risco - a probabilidade e o impacto da ocorrência de um incidente, relacionado com a entrada, 

saída, trânsito, circulação ou utilização para fins especiais de mercadorias que circulem entre o 

território aduaneiro da União e países ou territórios que não façam parte desse território, e com a 

presença no território aduaneiro da União de mercadorias não-UE, o qual:  

a) Impeça a correta aplicação de medidas da União ou de medidas nacionais;  

b) Comprometa os interesses financeiros da União ou dos seus Estados-Membros; ou  

c) Constitua uma ameaça para a proteção e a segurança da União e dos seus residentes, para a 

saúde humana, dos animais ou das plantas, para o ambiente ou para os consumidores (REG (UE) Nº 

952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Outubro de 2013) 

 

Rotulagem - todas as indicações, menções, marcas de fabrico ou comerciais, imagens ou 

símbolos referentes a um género alimentício que figurem em qualquer embalagem, documento, 

aviso, rótulo, anel ou gargantilha que acompanhem ou se refiram a esse género alimentício. (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) e (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 

2011) 
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Rotulagem - todas as menções, indicações, marcas de fabrico ou comerciais, imagens ou 

símbolos referentes a um produto que figuram em qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, 

anel ou gargantilha que acompanhem ou se refiram a esse produto (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO 

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

 

Rotulagem - todas as indicações, menções, marcas de fabrico ou comerciais, imagens ou 

símbolos que figurem em qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, anel ou gargantilha que 

acompanhem ou se refiram a um dado produto (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

  

Rotulagem - a atribuição de quaisquer menções, indicações, marcas de fabrico ou de 

comércio, imagens ou símbolos a um alimento para animais, colocando-se estas informações em 

qualquer embalagem, recipiente, documento, aviso, rótulo, anel, gargantilha ou na internet, que 

acompanhe ou seja referente a este alimento para animais, nomeadamente para fins publicitários 

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

 
 

Rotulagem - as menções, indicações, marcas de fabrico ou de comércio, imagens ou 

símbolos que figurem em qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, anel ou gargantilha que 

acompanhe ou seja referente a um dado produto (REG (CE) Nº 491/2009 DO CONSELHO de 25 de Maio de 

2009)  

 
Rotulagem - o conjunto de menções e indicações, inclusive imagens, símbolos e marcas de 

fabrico ou de comércio, respeitantes ao género alimentício que figuram quer sobre a embalagem, 

em rótulo, etiqueta, cinta, gargantilha, quer em letreiro ou documento, acompanhando ou 

referindo-se ao respectivo produto (Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro) 
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Rotulagem - o conjunto de menções e indicações, inclusive imagens, símbolos e marcas de 

fabrico ou de comércio, respeitantes ao género alimentício, que figuram quer sobre a embalagem, 

em rótulo, etiqueta, cinta ou gargantilha, quer em letreiro ou documento, acompanhando ou 

referindo-se ao respectivo produto (Decreto-Lei nº 25/2005, de 28 de Janeiro) 

 

Rotulagem -  todas as indicações, menções, marcas, marcas comerciais, imagens ou 

símbolos referentes a um produto que figurem numa embalagem, documento, aviso, rótulo, anel 

ou gargantilha que acompanhem ou se refiram a esse produto (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)  

 

Rotulagem nutricional – ver em Declaração nutricional 
 

Rótulo - uma etiqueta, uma marca comercial ou de fabrico, uma imagem ou outra indicação 

gráfica descritiva, escritas, impressas, gravadas com estêncil, marcadas, gravadas em relevo ou em 

depressão ou afixadas na embalagem ou no recipiente dos géneros alimentícios. (REG (UE) 

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

 

Rótulo - qualquer etiqueta, marca, ou outra indicação gráfica descritiva, escrita, impressa, 

gravada com stêncil, marcada, gravada em relevo ou em depressão ou fixada a uma embalagem 

ou a um recipiente de alimentos para animais (REG (CE) Nº 767/2009 DO PE E DO CONSELHO de 13 de 

Julho de 2009)  

 
Rótulo - uma etiqueta, uma marca, marca comercial, uma imagem ou outra indicação gráfica 

descritiva, escritas, impressas, gravadas com estêncil, marcadas, gravadas em relevo ou em 
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depressão ou afixadas na embalagem ou no recipiente dos géneros alimentícios (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)  

 
Rum -  a) bebida espirituosa produzida exclusivamente por fermentação alcoólica de melaços ou 

xaropes provenientes da produção do açúcar de cana, quer do próprio sumo da cana-de-açúcar, 

destilada a menos de 96 % vol., de modo a que o destilado apresente de forma percetível as 

características organoléticas específicas do rum;  

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

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

d) O rum não pode ser aromatizado;  

e) O rum só pode conter caramelo adicionado como meio para adaptar a cor;  

f) O rum pode ser edulcorado para arredondar o sabor final. Porém, o produto final não deve conter 

mais de 20 gramas de produtos edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido;  

g) No caso de indicações geográficas registadas ao abrigo do presente REG, a denominação legal 

do rum pode ser complementada com:  

i) o termo «traditionnel» ou «tradicional», desde que o rum em causa: — tenha sido obtido por 

destilação a menos de 90 % vol., após fermentação alcoólica de matérias alcoolígenas originárias 

exclusivamente do local de produção em causa, e  

— possua um teor de substâncias voláteis igual ou superior a 225 gramas por hectolitro de 

álcool a 100 % vol., e 

— não seja edulcorado;  

ii) o termo «agrícola», desde que o rum em causa, cumpra os requisitos estabelecidos na 

subalínea i) e tenha sido produzido exclusivamente por destilação após fermentação alcoólica 

do sumo de cana-de-açúcar.  
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O termo «agrícola» só pode ser utilizado no caso das indicações geográficas de um departamento 

ultramarino francês ou da Região Autónoma da Madeira.  

A presente alínea não afeta a utilização dos termos «agrícola», «traditionnel» ou «tradicional» relativamente a todos 

os produtos não abrangidos por esta categoria, de acordo com os seus próprios critérios específicos. (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)  

 

Rum-Verschnitt  - produzido na Alemanha e obtido por mistura de rum e de álcool etílico 

de origem agrícola, devendo uma proporção mínima de 5 % do álcool contido no produto acabado 

ter a sua proveniência no rum. O título alcoométrico volúmico mínimo do Rum-Verschnitt é de 37,5 

%. O termo «Verschnitt» deve figurar na designação, apresentação e rotulagem com caracteres de 

tipo, dimensão e cor idênticos aos utilizados para a palavra «Rum», na mesma linha que esta, e, 

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

espirituosa». Em caso de colocação no mercado fora da Alemanha, a composição alcoólica do Rum-

Verschnitt deve constar do rótulo (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)  

 

 

 

Sal - o teor equivalente de sal calculado por meio da fórmula: sal = sódio × 2,5; (REG (UE) 

Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 
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Sal - composto iónico cujo elemento mais conhecido é o cloreto de sódio, vulgarmente conhecido 

como «sal comum» ou «sal da cozinha», por ser largamente utilizado na alimentação humana (Lei 

Nº 75/2009 de 12 de Agosto) 

 

Sal alimentar - o produto cristalino de extracção no estado natural (tal qual) ou tratado, 

essencialmente constituído por cloreto de sódio, num mínimo de 90 % do produto seco (Decreto-Lei 

Nº 350/2007 de 19 de Outubro) 

 

Sal alimentar tal qual - compreende, quanto à sua proveniência: sal marinho; sal de 

fontes salinas; sal -gema (Decreto-Lei Nº 350/2007 de 19 de Outubro) 

 

Sal alimentar tal qual destinado ao consumo directo na 

alimentação humana - aquele que provém exclusivamente de salinas de traçado 

tradicional, tem as características indicadas no Nº 1 do anexo I e é produzido nas condições 

constantes do anexo II ao presente diploma e do qual faz parte integrante (Decreto-Lei Nº 350/2007 de 

19 de Outubro) 

 

Sal de fontes salinas - sal alimentar tal qual obtido da evaporação de águas salinas 

subterrâneas, pela acção do calor solar e da energia do vento, em cristalizadores (talhos) de 

traçado tradicional e com recolha manual do sal (Decreto-Lei Nº 350/2007 de 19 de Outubro) 

 

 

Sal marinho – sal alimentar tal qual:  
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i) Obtido da evaporação da água do mar, pela acção do calor do sol e da energia do vento, em 

salinas com traçado tradicional e colheita manual do sal; ou 

ii) Obtido da evaporação da água do mar, pela acção do calor do sol e da energia do vento, em 

salinas com outro traçado e com extracção do sal dos cristalizadores utilizando meios mecânicos, 

em grau diverso (Decreto-Lei Nº 350/2007 de 19 de Outubro) 

 
 

Sal-gema - sal alimentar tal qual 

i) Extraído por dissolução controlada e posteriormente recristalizado por evaporação da solução 

salina pela acção do calor solar e da energia do vento, em cristalizadores com traçados e meios de 

extracção diversos ou por outras formas de energia; ou 

ii) Directamente extraído pelo processo de lavra subterrânea convencional de jazigos minerais 

(Decreto-Lei Nº 350/2007 de 19 de Outubro) 

 

Salina de traçado tradicional - a unidade em que a cristalização do sal, 

proveniente da água do mar e ou de fontes salinas, se realiza por processo natural de evaporação 

pela energia solar e acção dos ventos, em cristalizadores de dimensão até 60 m2 e em que a recolha 

se efectua na salmoura de origem, exclusivamente com utensílios manuais de madeira não tratada 

e ou de material aprovado para contacto alimentar (Decreto-Lei nº 350/2007 de 19 de Outubro) 

 
 

Sala de desmancha - estabelecimento utilizado para desossar e/ou desmanchar carne. 

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

 

Sambuca - a) licor incolor aromatizado com anis que cumpre os seguintes requisitos:  

i) contém destilados de anis verde (Pimpinella anisum L.), de anis estrelado (Illicium verum 

L.) ou de outras ervas aromáticas,  
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ii) o teor mínimo de produtos edulcorantes é de 350 gramas por litro, expresso em açúcar 

invertido,  

iii) o teor de anetol natural mínimo é de 1 grama por litro e o máximo é de 2 gramas por litro; 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do sambuca é de 38 %;  

c) Aplicam-se ao sambuca as regras relativas às substâncias e preparações aromatizantes para 

licores, estabelecidas na categoria 33;  

d) A sambuca não pode conter corantes;  

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)  

 

Sangue - o sangue total fresco (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Segredo comercial  - as informações - que são, como tal, protegidas - que reúnem 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na 

sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para 

pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; 

b) Tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; 

c) Tenham sido objeto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa 

que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas. A proteção 

é extensiva aos produtos cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção 

ou comercialização beneficia significativamente de segredos comerciais obtidos, utilizados ou 

divulgados ilicitamente.  (CPI Art 313º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro) 
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Selecção de manutenção da variedade - a cultura e multiplicação, por via 

vegetativa, da descendência de uma cepa seleccionada, reconhecida como sã e típica da variedade 

em causa, tendo em vista garantir a existência da variedade ou, se for o caso, do clone, e a produção 

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

 
 

Serviços hídricos - todos os serviços que forneçam a casas de habitação, a entidades 

públicas ou a qualquer actividade económica:  

a) A captação, represamento, armazenagem, tratamento e distribuição de águas de superfície ou 

subterrâneas;  

b) A recolha e tratamento de águas residuais por instalações que subsequentemente descarregam os 

seus efluentes em águas de superfície (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro 

de 2000)  

  

SGSA - ver em Sistema de Controlo (ou gestão) da Segurança Alimentar 

 

Sistema de biossegurança comum - sistema dentro do qual são aplicadas 

as mesmas medidas de vigilância sanitária, de prevenção e de luta contra as doenças dos animais 

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

  

 

Sistema de controlo - um sistema que engloba as autoridades competentes e os 

recursos, estruturas, disposições e procedimentos estabelecidos num Estado-Membro para 

assegurar que os controlos oficiais são realizados nos termos do presente REG e das regras a que 

se referem os artigos 18º a 27º (REG (UE) 2017/625 do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de 

Dezembro  de 2019) 
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Sistema de Controlo (ou gestão) da Segurança Alimentar 

(SGSA)  - ver em Sistema de Gestão (ou controlo) da Segurança Alimentar (SGSA)  

 

Sistema de Gestão (ou controlo) da Segurança Alimentar 

(SGSA) -  a combinação de PPR como medidas de controlo preventivas, rastreabilidade, 

recolha e comunicação como preparação e o plano HACCP definindo os PCC e/ou os PPRo como 

medidas de controlo ligadas ao processo de produção. Ver figura 1º SGSA é também a combinação 

de medidas de controlo e de atividades de comprovação. Estas últimas visam fornecer elementos 

de prova de que as medidas de controlo funcionam devidamente, tais como a validação e a 

verificação, a documentação e a conservação de registos  (2016/C 278/01) 

 

Sistema de verificação da idade - um sistema informático que confirma 

inequívoca e eletronicamente a idade do consumidor de acordo com os requisitos nacionais 

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

 

Sistema HACCP – ver em Procedimentos baseados nos princípios HACCP ou «sistema 

HACCP» 
 

Sistemas de navegação - as infra-estruturas por satélite que prestam serviços à 

escala mundial, contínuos, exactos e garantidos, de informação temporal e posicional ou qualquer 

tecnologia que preste serviços considerados equivalentes para efeitos do presente REG (REG (CE) nº 

1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 
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Slivovice  -  produzido na Chéquia e obtido mediante a adição ao destilado de ameixa, antes 

da destilação final, de álcool etílico de origem agrícola, devendo uma proporção mínima de 70 % 

do álcool contido no produto acabado resultar de destilado de ameixa. A denominação legal deste 

produto é «bebida espirituosa». Pode ser acrescentada a denominação «Slivovice», se for aposta 

no mesmo campo visual, no rótulo frontal. Se o slivovice for colocado no mercado fora da Chéquia, 

a sua composição alcoólica deve constar do rótulo. Esta disposição não prejudica a utilização das 

denominações legais para as aguardentes de frutos referidas no anexo I, categoria 9 (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)  

 

 

Sloe gin - a) licor produzido por maceração de abrunhos-bravos em gin, com eventual adição 

de sumo desses frutos;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do sloe gin é de 25 %;  

c) Na produção do sloe gin só podem ser utilizadas substâncias aromatizantes e preparações 

aromatizantes naturais;  

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)  

. 

Sobreenxertia - a enxertia de uma vinha que já foi objeto de enxertia (REG (UE) Nº 1308/2013 

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

Spritglögg  - ver em Väkevä glögi  
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Sub-bacia hidrográfica - a área terrestre a partir da qual todas as águas fluem, através 

de uma sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos para um determinado ponto de um curso 

de água (geralmente um lago ou uma confluência de rios) (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

 

Subprodutos animais - os subprodutos animais na aceção do artigo 3º, ponto 1, 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)  

 

Subprodutos animais - corpos inteiros ou partes de animais mortos, produtos de 

origem animal e outros produtos que provenham de animais que não se destinam ao consumo 

humano, incluindo oócitos, embriões e sémen (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de 

Outubro de 2009)  

 

Subprodutos animais - cadáveres inteiros ou partes de animais, produtos de origem 

animal ou outros produtos obtidos a partir de animais, que não se destinam ao consumo humano, 

excluindo produtos germinais (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Subprodutos apícolas - o mel, a cera de abelhas, a geleia real, o própolis ou o pólen 

não destinados ao consumo humano (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Substância aromatizante - uma substância química definida que possui 

propriedades aromatizantes. (REG (CE) N. º 1334/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008)  
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Substância aromatizante - uma substância aromatizante na aceção do artigo 3º, 

nº 2, alínea b), 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)  

 

Substância aromatizante natural - uma substância aromatizante obtida por 

processos físicos, enzimáticos ou microbiológicos adequados a partir de materiais crus de origem 

vegetal, animal ou microbiológica ou transformados para consumo humano por um ou mais dos 

processos tradicionais de preparação de géneros alimentícios enumerados no anexo II; as 

substâncias aromatizantes naturais correspondem a substâncias cuja presença é natural e que 

foram identificadas na natureza. (REG (CE) Nº 1334/2008 DO PE E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008) 

 

Substância aromatizante natural - uma substância aromatizante natural na 

aceção do artigo 3º, nº 2, alínea c), 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)  

 

Substâncias - os elementos químicos e seus compostos tal como se apresentam no estado 

natural ou tal como são fabricados, incluindo qualquer impureza inevitavelmente resultante do 

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

 

Substâncias perigosas - substâncias ou grupos de substâncias tóxicas, persistentes e 

susceptíveis de bio-acumulação, e ainda outras substâncias que suscitem preocupações da mesma 

ordem (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  
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Substâncias potencialmente perigosas - quaisquer substâncias com 

capacidade própria para causar um efeito prejudicial nos seres humanos, nos animais ou no 

ambiente e que estão presentes ou são produzidas num produto fitofarmacêutico em 

concentração suficiente para que haja riscos de ocorrência desse efeito.  

Tais substâncias incluem, entre outras, as que preenchem os critérios para serem classificadas 

como perigosas nos termos do REG (CE) nº1272/2008 do PE e do Conselho, de 16 de Dezembro de 

2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e que estão 

presentes no produto fitofarmacêutico numa concentração que leva a que este seja considerado 

perigoso, na acepção do artigo 3º da Directiva 1999/45/CE (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO 

de 21 de Outubro de 2009) 

 

Substâncias prioritárias - substâncias identificadas nos termos do nº 2 do artigo 16º 

e enumeradas no anexo X. Entre estas substâncias existem «substâncias perigosas prioritárias», isto 

é, substâncias identificadas nos termos do nº 3 e do nº 6 do artigo 16º , em relação às quais há que 

tomar medidas nos termos dos n. os 1 e 8 do mesmo artigo (DIRECTIVA 2000/60/CE DO PE E DO 

CONSELHO de 23 de Outubro de 2000)  

  

 

Sucedâneo de café - o produto vegetal destinado a substituir o café (Decreto-Lei nº 

78/2013 de 11 de Junho)  

 

Sumo de frutos - produto fermentescível, mas não fermentado, obtido a partir de uma 

ou mais espécies de frutos sãos e maduros, frescos ou conservados pelo frio, com a cor, o aroma e 

o gosto característicos do sumo dos frutos de que provém. Podem ser restituídas ao sumo as 

substâncias aromáticas, a polpa e as células separadas após a extracção. Os sumos de citrinos 
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devem ser fabricados a partir do endocarpo dos frutos. Contudo, o sumo de lima pode ser fabricado 

a partir do fruto inteiro, de acordo com práticas de fabrico adequadas que devem permitir reduzir 

ao mínimo os constituintes das partes exteriores do fruto presentes no sumo (Decreto-Lei Nº 

225/2003 de 24 de Setembro) 
 

 

Sumo de frutos à base de concentrado - produto obtido por reposição 

num sumo de frutos concentrado da água extraída do sumo durante a concentração e por 

restituição das substâncias aromáticas e, se for caso disso, da polpa e das células eliminadas do 

sumo, mas recuperadas durante o processo de produção do sumo de frutos de partida ou de sumo 

da mesma espécie de frutos. Para preservar as qualidades essenciais do sumo, a água adicionada 

deve ter características apropriadas, designadamente dos pontos de vista químico, microbiológico 

e organoléptico. As características organolépticas e analíticas do produto assim obtido devem ser, 

pelo menos, equivalentes às de um sumo médio obtido a partir de frutos da mesma espécie, na 

acepção da alínea a). A graduação Brix mínima dos sumos de frutos provenientes de concentrado 

é indicada no anexo V deste diploma e que dele faz parte integrante (Decreto-Lei Nº 101/2010 de 

21 de Setembro)  

 
 
Sumo de frutos concentrado – produto obtido a partir de sumo de uma ou mais 

espécies de frutos por eliminação física de uma parte determinada da água. Quando o produto se 

destinar a consumo directo, a água eliminada não poderá representar menos de 50%. (Decreto-Lei 

Nº 225/2003 de 24 de Setembro) 
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Sumo de frutos desidratado/em pó - produto obtido a partir de sumo de 

uma ou mais espécies de frutos por eliminação física de quase toda a água. (Decreto-Lei Nº 

225/2003 de 24 de Setembro) 

 

Sumo de uvas - o produto líquido não fermentado, mas fermentescível:  

a) Obtido por tratamentos adequados a fim de ser como tal consumido;  

b) Obtido a partir de uvas frescas, de mosto de uvas ou por reconstituição. Neste último caso, o 

produto é obtido por reconstituição a partir de mosto de uvas concentrado ou de sumo de uvas 

concentrado.  

É admitido um título alcoométrico adquirido do sumo de uvas não superior a 1% vol (REG (UE) Nº 

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

 

 

Sumo de uvas concentrado - o sumo de uvas não caramelizado obtido por 

desidratação parcial de sumo 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, não seja inferior a 50,9%. É admitido um título 

alcoométrico adquirido do sumo de uvas concentrado não superior a 1% vol (REG (UE) Nº 1308/2013 

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

 

Superfície agrícola - uma superfície agrícola na aceção do artigo 4º do REG (UE) nº 

1307/2013 (REG (UE) Nº 1306/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013)  
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Superfície agrícola - uma superfície agrícola na aceção do artigo 4º, nº1, alínea e), do 

REG (UE) nº1307/2013 (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável a partir de 

1.1.21) 

 

Superfície agrícola - qualquer superfície de terras aráveis, prados permanentes e 

pastagens permanentes, ou culturas permanentes (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Superfície agrícola - qualquer superfície de terras aráveis, prados permanentes e 

pastagens permanentes, ou culturas permanentes, tal como definida no artigo 4º do REG (UE) 

nº1307/2013 (REG (UE) Nº 1305/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Superfície utilizável - uma superfície utilizável na aceção do artigo 2º , nº2, alínea d), 

da Diretiva 1999/74/CE do Conselho (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Superfície vitivinícola abandonada - uma superfície plantada com vinha 

que, há mais de cinco campanhas vitivinícolas, não é cultivada regularmente com vista à obtenção 

de produtos comercializáveis, sem prejuízo de casos específicos definidos pelos Estados-Membros, 

e cujo arranque já não confere ao produtor o direito de lhe ser concedida uma autorização de 

replantação em conformidade com o artigo 66º do REG (UE) nº 1308/2013 (REG DELEGADO (UE) 

2018/273 DA COMISSÃO de 11 de Dezembro de 2017)  
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Suplementos alimentares - géneros alimentícios que se destinam a complementar 

o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou 

outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinados, comercializados 

em forma doseada, ou seja, as formas de apresentação como cápsulas, pastilhas, comprimidos, 

pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas 

e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas 

de quantidade reduzida (DIRECTIVA 2002/46/CE DO PE E DO CONSELHO de 10 de Junho de 2002) 

 
 

Suportes de cultura - matérias, incluindo terra para vasos, à exceção de terra in situ, 

em que são cultivadas as plantas e que são utilizadas independentemente da terra existente in situ 

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

  

 

 

 

Tabaco - as folhas e outras partes naturais, transformadas ou não transformadas, da planta 

do tabaco, incluindo tabaco expandido e reconstituído (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 

de Abril de 2014)  

 
Tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar - o tabaco 

de fumar relativamente ao qual mais de 25 %, em peso, das partículas tenham uma largura de corte 

inferior a 1,5 milímetros (DIRECTIVA 2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 2011) 
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Tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar -  o tabaco 

de fumar relativamente ao qual mais de 25 %, em peso, das partículas tenham uma largura de corte 

igual ou superior a 1,5 milímetros e que tenha sido vendido ou se destine a ser vendido para 

cigarros de enrolar (DIRECTIVA 2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 2011) 

  

Tabaco de enrolar - tabaco que pode ser utilizado para fazer cigarros pelos 

consumidores ou pelos estabelecimentos retalhistas (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de 

Abril de 2014)  

  

Tabaco de mascar - um produto do tabaco sem combustão destinado exclusivamente 

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

 

Tabaco para cachimbo - tabaco que pode ser consumido através de um processo de 

combustão e destinado exclusivamente para ser utilizado num cachimbo (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE 

E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  

  

Tabaco para cachimbo de água - um produto do tabaco que pode ser 

consumido através de cachimbo de água (narguilé). Para efeitos da presente diretiva, considera-se 

que o tabaco para cachimbo de água é um produto do tabaco para fumar. Se um produto for 

utilizável tanto em cachimbos de água como tabaco de enrolar, considera-se que é tabaco de 

enrolar (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de Abril de 2014)  
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Tabaco para uso oral - todos os produtos do tabaco para uso oral, com exceção dos 

destinados a ser inalados ou mascados, constituídos total ou parcialmente por tabaco, sob a forma 

de pó ou de partículas finas ou qualquer combinação destas formas, nomeadamente os que se 

apresentam em doses individuais ou pacotes porosos (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 

de abril de 2014)  

  

Tabacos manufacturados:  

a) Os cigarros;  

b) Os charutos e as cigarrilhas;  

c) O tabaco de fumar:  

i) o tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar,  

ii) os restantes tabacos de fumar (DIRECTIVA 2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 2011) 

 

Tabacos para fumar:  

a) O tabaco cortado ou fraccionado de outra forma, em fio ou comprimento em placas, que seja 

susceptível de ser fumado sem posterior transformação industrial;  

b) Os resíduos de tabaco embalados para venda a retalho, não abrangidos pelos artigos 3º e 4º, nº 

1, e que sejam susceptíveis de ser fumados. Para efeitos do presente artigo, consideram-se 

resíduos de tabaco os restos das folhas de tabaco e os subprodutos provenientes da transformação 

do tabaco ou do fabrico de produtos do tabaco (DIRECTIVA 2011/64/UE DO CONSELHO de 21 de Junho de 

2011) 

 

Talhadia de curta rotação - superfícies plantadas com espécies arbóreas do código 

NC 0602 90 41, a definir pelos Estados-Membros, que constituem culturas lenhosas perenes cujas 

raízes ou toiças permanecem no solo depois do corte e das quais surgem novos rebentos na 
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estação seguinte e com um ciclo máximo de corte a determinar pelos Estados-Membros (REG (UE) 

Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

 

Taxa de apoio - a taxa da contribuição pública para uma operação (REG (UE) Nº 1305/2013 

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

 

Taxa de rendimento - a quantidade ou a percentagem de produtos transformados 

obtidos no aperfeiçoamento de uma quantidade determinada de mercadorias sujeitas a um regime 

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

 

Taxidermia - a arte de preparar, encher e montar as peles de animais com um efeito 

realista, de modo a que não se transmita quaisquer riscos inaceitáveis para a saúde pública e animal 

através da pele montada (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Técnica de comunicação à distância - qualquer meio que, sem a presença 

física e simultânea do fornecedor e do consumidor, possa ser utilizado tendo em vista a celebração 

do contrato entre as referidas partes. (REG (UE) Nº1169/2011 DO PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 

2011) 

 

Teor de matéria gorda - a relação, em massa, das partes de matéria gorda láctea por 

cada 100 partes do leite em questão (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 

2013).  
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Teor de proteínas - a relação, em massa, das partes proteicas do leite por cada 100 

partes do leite em questão (obtida multiplicando por 6,38 o teor total de azoto do leite, expresso 

em percentagem mássica) (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Termo composto - a combinação de um termo enumerado nas categorias 1 a 46 do 

anexo II do REG (CE) nº110/2008 ou de uma indicação geográfica de uma bebida espirituosa, de 

que é originário todo o álcool do produto final, com:  

i) o nome de um ou mais géneros alimentícios com exceção dos utilizados para a produção dessa 

bebida espirituosa em conformidade com o anexo II do REG (CE) nº110/2008, ou adjetivos 

derivados desse nome, e/ou  

ii) o termo «licor» (REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 716/2013 DA COMISSÃO de 25 de Julho de 2013) 

 

Terras aráveis - as terras cultivadas para produção vegetal ou as superfícies disponíveis 

para produção vegetal mas em pousio, incluindo as superfícies retiradas nos termos dos artigos 

22º, 23º e 24º do REG (CE) nº 1257/1999, do artigo 39º do REG (CE) nº 1698/2005 e do artigo 28º 

do REG (UE) nº 1305/2013, independentemente de estarem ou não ocupadas por estufas ou 

cobertas por estruturas fixas ou móveis (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013) 

 

Território da Comunidade – ver em Comunidade   

 

 

Território de intervenção - o conjunto de freguesias aprovado no âmbito do 

reconhecimento dos GAL (Portaria Nº 152/2016 de 25 de Maio) 
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Território de um Estado-Membro – ver em Estado-Membro  
 

 

Território terceiro - um dos territórios referidos nos nºs 2 e 3 do artigo 5º  (DIRECTIVA 

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

 

Teste sobre plantas indicadoras do género Vitis (L.) – ver em 

Indexagem biológica  

 
 

Testes alternativos - os testes referidos no nº 2 do artigo 8º, utilizados em substituição 

da retirada das matérias de risco especificadas (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio 

de 2001)  

 

Testes e estudos - investigações ou experiências levadas a cabo com o objectivo de 

determinar as propriedades e o comportamento de uma substância activa ou de produtos 

fitofarmacêuticos, prever a exposição às substâncias activas e/ou aos respectivos metabolitos, 

determinar níveis seguros de exposição e criar condições para a utilização segura dos produtos 

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

 

Testes rápidos - os métodos de despistagem enumerados no Anexo X, cujos resultados 

sejam conhecidos no prazo de 24 horas (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 

2001)  
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Titular - a pessoa singular ou coletiva habilitada ao exercício de uma atividade pecuária, ou 

atividade complementar às atividades pecuárias, por um título bastante (Decreto-Lei Nº 81/2013 de 14 

de Junho) 

 
Titular da autorização - qualquer pessoa singular ou colectiva que detenha uma 

autorização de um produto fitofarmacêutico (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de 

Outubro de 2009)  

 

Titular de uma exploração agrícola - o detentor, a qualquer título, do 

património fundiário necessário à produção de um ou vários produtos agrícolas e gestor do 

respetivo aparelho produtivo. (Portaria Nº 230/2014, de 11 de Novembro) 

 

Titular de exploração agrícola - o detentor, a qualquer título, do património 

fundiário necessário à produção de um ou vários produtos agrícolas, e gestor do aparelho 

produtivo (Portaria Nº 152/2016 de 25 de Maio) 

 

Titular do direito -  

a) O titular de uma marca, de um direito de autor ou direito conexo, de um direito relativo aos 

desenhos ou modelos, de uma patente ou de um certificado complementar de protecção, de um 

direito de protecção de variedades vegetais, de uma denominação de origem protegida, de uma 

indicação geográfica protegida ou, de um modo geral, de um dos direitos referidos no nº 1; ou 

b) Qualquer outra pessoa autorizada a utilizar quaisquer dos direitos de propriedade intelectual 

referidos na alínea a), ou um representante do titular do direito ou do utente autorizado. (REG (CE) 

Nº 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003) 
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Titular do regime -  

a) A pessoa que entrega a declaração aduaneira ou por conta de quem é entregue essa declaração; 

ou  

b) A pessoa para quem foram transferidos os direitos e obrigações relativos a um regime aduaneiro 

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

 

Titular do segredo comercial  - a pessoa singular ou coletiva que exerce 

legalmente o controlo de um segredo comercial (CPI Art 313º - Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro). 

 

Título alcoométrico ponderal potencial - O número de quilogramas de 

álcool puro contidos em 100 kg de produto (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013) 

 

Título alcoométrico ponderal total - a soma dos títulos alcoométricos 

ponderais adquirido e potencial (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Título alcoométrico volúmico -  o rácio entre o volume de álcool puro presente 

no produto em questão à temperatura de 20ºC e o volume total desse produto à mesma 

temperatura (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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Título alcoométrico volúmico natural - o título alcoométrico volúmico total 

do produto considerado antes de qualquer enriquecimento (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Título alcoométrico volúmico potencial - O número de volumes de álcool 

puro, à temperatura de 20 °C, suscetíveis de serem produzidos por fermentação total dos açúcares 

contidos em 100 volumes do produto considerado a essa temperatura (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Título alcoométrico volúmico total - a soma dos títulos alcoométricos 

volúmicos adquirido e potencial (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Título de exploração - o documento que habilita ao exercício de atividade pecuária 

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

efluentes pecuários, sujeita ao regime de declaração prévia ou de registo, previstos no NREAP 

(Decreto-Lei Nº 81/2013 de 14 de Junho) 

 

Topinambur ou aguardente de tupinambu -  a) bebida espirituosa 

produzida exclusivamente por fermentação e destilação de topinambos (Helianthus tuberosus L.) 

a menos de 86 % vol.;  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do topinambur ou aguardente de topinambos é de 38 

%;  

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

d) O topinambur ou aguardente de topinambos não pode ser aromatizado;  
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e) O topinambur ou aguardente de topinambos só pode conter caramelo adicionado como meio 

para adaptar a cor;  

f) O topinambur ou aguardente de topinambos pode ser edulcorado para arredondar o sabor final. 

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

expressos em açúcar invertido (REG (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Abril 

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

aplicáveis a partir de 8 de Junho de 2019)  

 

Torresmos - resíduos proteicos da fusão, após separação parcial da gordura e da água. (REG 

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

 

Torresmos - resíduos proteicos da transformação de subprodutos animais, após separação 

parcial da gordura e da água (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Tosta – veja em pão especial 

 

Toxicidade - o grau em que uma substância pode causar efeitos nocivos ao organismo 

humano, incluindo efeitos que se verificam a longo prazo, habitualmente por consumo ou 

exposição repetida ou contínua (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 3 de abril de 2014)  

 

TRACES - o sistema informático veterinário integrado com uma arquitetura única previsto nas 

Decisões 2003/24/CE e 2004/292/CE (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 
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Tradicional - utilização no mercado nacional comprovada por um período que permite a 

transmissão entre gerações; este período deve ser de, pelo menos, 30 anos. (REG (UE) Nº 1151/2012 

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

 

Transferência - o arrendamento ou venda ou herança efetiva ou antecipada de terras ou 

de direitos ao pagamento ou qualquer outra forma definitiva de transferência; não abrange a 

restituição de direitos aquando da expiração de um arrendamento (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Transformação - acção que assegura uma modificação substancial do produto inicial por 

aquecimento, fumagem, cura, maturação, secagem, marinagem, extracção, extrusão ou uma 

combinação destes processos. (REG (CE) Nº 852/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 

 

Transformação - transformação na aceção do artigo 2º , nº1, alínea m), do REG (CE) nº 

852/2004; isso inclui a utilização das substâncias referidas nos artigos 24º e 25º do presente REG, 

mas não inclui as 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) 

 

Transformação subsequente - transformação dos animais de aquicultura antes 

do consumo humano, por meio de qualquer tipo de medidas e técnicas que afectem a integridade 

anatómica, tais como a sangria, a estripação/evisceração, o descabeçamento, o corte e a filetagem, 

que produza desperdícios ou subprodutos e possa representar um risco de propagação de doenças 

(DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  
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Transformador - 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 procede à elaboração ou à transformação de vinhos, ou 

em nome de quem estes são elaborados ou transformados, de modo a obter vinhos, vinhos 

licorosos, vinhos espumantes, vinhos frisantes, vinhos espumantes gaseificados, vinhos frisantes 

gaseificados, vinhos espumantes de qualidade ou vinhos espumantes de qualidade aromáticos (REG 

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

  

Transportador - um operador que transporta animais por conta própria ou por conta de 

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

 

Transportador -   

a) No contexto da entrada, a pessoa que introduz as mercadorias do território aduaneiro da União 

ou que assume a responsabilidade pelo transporte das mercadorias para esse território. Todavia:  

i) no caso do transporte combinado, entende-se por "transportador" a pessoa que opera o meio 

de transporte que, após ser introduzido no território aduaneiro da União, se moverá por si próprio 

como meio de transporte ativo;  

ii) no caso do tráfego marítimo ou aéreo em que vigore um acordo de partilha ou contratação de 

embarcações, entende-se por "transportador" a pessoa que assina um contrato e que emite um 

conhecimento de embarque ou carta de porte aéreo para o transporte efetivo das mercadorias 

para o território aduaneiro da União;  

b) No contexto da saída, a pessoa que retira as mercadorias do território aduaneiro da União ou 

que assume a responsabilidade pelo transporte das mercadorias para fora desse território. 

Todavia:  

i) No caso do transporte combinado, em que o meio de transporte ativo que sai do território 

aduaneiro da União serve unicamente para transportar um outro meio de transporte que, após a 



                                                                                   Q a Z  
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24/09/2019 TT 09 Q a Z 12ª 56/98 

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 
 

chegada do meio de transporte ativo ao seu destino, circula pelos seus próprios meios como meio 

de transporte ativo, entende-se por "transportador" a pessoa que opera o meio de transporte que, 

após ter saído do território aduaneiro da União e ter chegado ao seu destino, se move por si 

próprio;  

ii) No caso do tráfego marítimo ou aéreo em que vigore um acordo de partilha ou contratação de 

embarcações, entende-se por "transportador" a pessoa que assina um contrato e que emite um 

conhecimento de embarque ou carta de porte aéreo para o transporte efetivo das mercadorias 

para fora do território aduaneiro da União (REG (UE) Nº 952/2013 DO PE E DO CONSELHO de 9 de outubro de 

2013) 

 

Transportador - qualquer pessoa singular ou colectiva que transporte animais por conta 

própria ou por conta de terceiros (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Transporte - a circulação de animais efectuada por um ou mais meios de transporte e as 

operações afins, incluindo o carregamento, o descarregamento, a transferência e o repouso, até 

ao final do descarregamento dos animais no local de destino (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de 

Dezembro de 2004) 

 

Trânsito - a deslocação a partir de um país terceiro para outro país terceiro passando, sob 

fiscalização aduaneira, por um dos territórios enumerados no anexo I, ou a deslocação a partir de 

um dos territórios enumerados no anexo I para outro território enumerado no mesmo anexo 

depois de passar pelo território de um país terceiro, exceto no que respeita às regras a que se 

refere o artigo 1º, nº 2, alínea g), para as quais se entende uma das seguintes deslocações: 
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a) A deslocação a partir de um país terceiro para outro país terceiro, na aceção do artigo 1º, nº 3, 

primeiro parágrafo do REG (UE) 2016/2031, passando, sob fiscalização aduaneira, pelo «território 

da União», na aceção do artigo 1º, nº 3, segundo parágrafo desse REG; ou 

b) A deslocação a partir do «território da União» para outra parte do «território da União», na 

aceção do artigo 1º, nº 3, segundo parágrafo do REG (UE) 2016/2031, passando pelo do território 

de um país terceiro, na aceção do artigo 1º, nº 3, primeiro parágrafo desse REG (REG (UE) 2017/625 

do PE e do Conselho – produz efeitos a partir de 14 de Dezembro  de 2019) 

 

Trânsito - movimento através da Comunidade a partir do território de um país terceiro para 

o território de outro país terceiro, por via não marítima ou aérea (REG (CE) nº 1069/2009 DO PE E DO 

CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

Tratador - a pessoa directamente responsável pelo bem--estar dos animais que os 

acompanha durante a viagem (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Tratamento - um procedimento, oficial ou não, que tem por objetivo a morte, inativação 

ou remoção de pragas, ou a sua esterilização, ou a desvitalização de vegetais ou produtos vegetais 

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

 

 

Tratamento - qualquer operação de valorização ou de eliminação, incluindo a preparação 

prévia à valorização ou eliminação (DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 
 

Tratamento - os processos físicos, térmicos, químicos ou biológicos, incluindo a separação, 

que alteram as características dos resíduos de forma a reduzir o seu volume ou perigosidade, a 
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facilitar a sua manipulação ou a melhorar a sua valorização (DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 

de Abril de 1999) 

 

Tratamento pós-colheita - o tratamento de vegetais ou produtos vegetais após a 

colheita num local isolado em que não é possível qualquer escorrimento, por exemplo num 

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

 

Tratamento veterinário - qualquer tratamento curativo ou preventivo contra uma 

ocorrência de uma determinada doença (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – 

aplicável a partir de 1.1.21) 

 

Trincas - os fragmentos de grãos (de arroz) de comprimento inferior ou igual a três quartos 

do comprimento médio do grão inteiro (REG (UE) Nº 1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro 

de 2013) 

 

Trincas gradas - fragmentos de grão (de arroz) cujo comprimento é igual ou superior a 

metade do comprimento de um grão, mas que não constituem um grão inteiro (REG (UE) Nº1308/2013 

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

 

Trincas médias - fragmentos de grão (de arroz) cujo comprimento é igual ou superior a 

um quarto do comprimento do grão, mas que não atingem o tamanho mínimo das “trincas gradas” 

(REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Trincas miúdas - fragmentos de grão (de arroz) que não atingem um quarto de grão, mas 

que não passam por um crivo com malha de 1,4 mm (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 

de Dezembro de 2013) 

 

 

Unidade epidemiológica - grupo de animais aquáticos que compartilham 

aproximadamente o mesmo risco de exposição a um agente patogénico num determinado lugar. 

Esse risco pode ser devido ao facto de partilharem um ambiente aquático comum ou ser 

decorrente de práticas de gestão que propiciam a rápida propagação de um agente patogénico de 

um grupo de animais para outro (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  

Ungulados - os animais listados no anexo III (REG (UE) Nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de 

Março de 2016) 

  

Ungulados domésticos - bovinos (incluindo as espécies Bubalus e Bison), suínos, 

ovinos e caprinos domésticos, e solípedes domésticos. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 

29 de Abril de 2004) 

 

Unidade comercial - a menor unidade comercial ou outra unidade utilizável aplicável à 

fase de comercialização em causa, e que pode ser um subconjunto ou a totalidade de um lote  (REG 

(UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 
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Unidade de alimentos para animais de companhia - instalações 

ou unidades de produção de alimentos para animais de companhia ou vísceras organolépticas, na 

acepção do artigo 24º , nº 1, alínea e), do REG (CE) nº 1069/2009 (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO 

de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Unidade de biogás - unidade em que os subprodutos animais ou produtos derivados 

constituem pelo menos parte da matéria que é submetida a degradação biológica em condições 

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

 

Unidade de compostagem - unidade em que os subprodutos animais ou produtos 

derivados constituem pelo menos parte da matéria que é submetida a degradação biológica em 

condições aeróbias (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Unidade de processamento - instalações ou unidades para o processamento de 

subprodutos animais, na aceção do artigo 24º , nº 1, alínea a), do REG (CE) nº 1069/2009, nas quais 

se processam subprodutos animais em conformidade com o anexo IV e/ou o anexo X (REG (UE) Nº 

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

 

Unidade de produção - todos os recursos de uma exploração, tais como instalações 

de produção primária, parcelas de terreno, pastagens, áreas ao ar livre, edifícios pecuários ou 

partes destes, colmeias, tanques de terra para peixes, sistemas e locais de confinamento 

destinados à produção de algas ou animais de aquicultura, unidades de criação, concessões 
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ribeirinhas ou do fundo marinho, e instalações para armazenagem das colheitas, dos produtos 

vegetais, dos produtos de algas, dos produtos animais, das matérias-primas e de quaisquer outros 

fatores de produção pertinentes geridos nos termos descritos no ponto 10, ponto 11 ou ponto 12 

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

 

Unidade de produção biológica - a unidade de produção, excluindo durante o 

período de conversão a que se refere o artigo 10º , que é gerida em conformidade com os requisitos 

aplicáveis à produção biológica (REG (UE) Nº 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 30 de Maio de 2018 – aplicável 

a partir de 1.1.21) 

 

Unidade de produção em conversão - a unidade de produção, durante o 

período de conversão a que se refere o artigo 10º , que é gerida em conformidade com os requisitos 

aplicáveis à produção biológica; pode ser constituída por parcelas de terreno ou outros recursos 

para os quais o período de conversão a que se refere o artigo 10º comece em datas distintas (REG 

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

 

Unidade de produção não biológica - a unidade de produção que não é 

gerida em conformidade com os requisitos aplicáveis à produção biológica (REG (UE) Nº 2018/848 DO 

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

 

Unidade de Trabalho Ano (UTA) - unidade de medida da mão -de -obra 

correspondente ao trabalho realizado num ano por um trabalhador a tempo inteiro (Decreto-Lei Nº 

64/2018 de 7 de Agosto) 

 

 



                                                                                   Q a Z  
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

M. Alexandre A.Soeiro 24/09/2019 TT 09 Q a Z 12ª 62/98 

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 
 

Unidade epidemiológica - um grupo de animais com a mesma probabilidade de 

exposição a um agente de doença (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Utilização da água - os serviços hídricos e qualquer outra actividade definida no artigo 

5º e no anexo II que tenha um impacto significativo no estado da água.  Este conceito é aplicável 

para efeitos do artigo 1. o e da análise económica efectuada nos termos do artigo 5º e da alínea b) do 

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

  

 

Utilização menor - a utilização de um produto fitofarmacêutico, num determinado 

Estado-Membro, em vegetais ou produtos vegetais que:  

a) Não são cultivados em grande escala nesse Estado-Membro, ou  

b) São cultivados em grande escala, para satisfazer necessidades excepcionais em matéria 

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

 

Utilizador - a pessoa singular ou colectiva que utilize subprodutos animais ou produtos 

derivados para fins específicos de alimentação animal, para investigação ou para outros fins 

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

 

 

Utilizador final - qualquer pessoa, que atue para fins alheios à sua atividade comercial, 

empresarial ou profissional, que adquira vegetais ou produtos vegetais para seu uso pessoal (REG 

(UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016) 
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Utilizador profissional - utilizador profissional na acepção do nº1 do artigo 3º da 

Directiva 2009/128/CE REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

 

Uvas frescas - os frutos da videira utilizados para a vinificação, maduros ou mesmo 

ligeiramente passados, suscetíveis de serem esmagados ou espremidos com os meios normais de 

adega e de originarem espontaneamente uma fermentação alcoólica (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E 

DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Väkevä glögi ou spritglögg a) bebida espirituosa obtida a partir da aromatização 

de vinho ou produtos vínicos e de álcool etílico de origem agrícola com aromas de cravo-de-

cabecinha ou canela, ou de ambos, através de um dos seguintes processos ou através de uma 

combinação desses processos:  

i) maceração ou destilação,  
ii) destilação do álcool com partes das plantas acima referidas,  
iii)          adição de substâncias aromatizantes naturais de cravo-de-cabecinha ou de canela;  
 

b) O título alcoométrico volúmico mínimo do väkevä glögi ou spritglögg é de 15 %;  

c) O väkevä glögi ou spritglögg só pode ser aromatizado com substâncias aromatizantes, 

preparações aromatizantes ou outros aromas, mas o aroma das especiarias referidas na alínea 

a) deve ser predominante;  

       d) O teor de vinho ou de produtos vínicos não pode exceder 50 % do produto final (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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Validação - obtenção de provas de que uma medida de controlo ou uma combinação de 

medidas de controlo, se for corretamente aplicada, é capaz de controlar o perigo até um 

determinado resultado. Pode ser exigida a revalidação em caso de alterações. Podem encontrar-

se exemplos pormenorizados no documento CAC/GL 69-2008  (2016/C 278/01) 

 

Válido - em relação a um pedido ou a uma notificação, um pedido ou uma notificação 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente REG e que contém a informação necessária para 

a avaliação do risco e o procedimento de autorização (REG (UE) 2015/2283 DO PE E DO CONSELHO de 25 

de Novembro de 2015) 

 

Valor médio - o valor que melhor represente a quantidade do nutriente contido num dado 

género alimentício e que tenha em conta as tolerâncias devidas à variabilidade sazonal, aos hábitos 

de consumo e a outros factores que possam influenciar o valor adquirido (REG (UE) Nº1169/2011 DO 

PE E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011) 

 

Valores-limite de emissão - a massa, expressa em termos de determinados 

parâmetros específicos, a concentração e/ou o nível de uma emissão, que não podem ser excedidos 

em qualquer período ou períodos de tempo. Podem ser igualmente estabelecidos valores-limite de 

emissão para determinados grupos, famílias ou categorias de substâncias, em especial para os 

identificados nos termos do artigo 16º. Os valores-limite de emissão para as substâncias são 

geralmente aplicáveis no ponto de descarga da instalação, sem se atender, na sua determinação, a 

uma eventual diluição. No que se refere às descargas indirectas na água, o efeito das estações de 

tratamento de águas residuais pode ser tomado em consideração na determinação dos valores-limite 

de emissão das estações envolvidas, desde que seja garantido um nível equivalente de protecção do 
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ambiente como um todo e desde que isso não conduza a níveis mais elevados de poluição do 

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

Valorização - qualquer operação cujo resultado principal seja a transformação dos resíduos 

de modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso contrário, teriam sido 

utilizados para um fim específico, ou a preparação dos resíduos para esse fim, na instalação ou no 

conjunto da economia. O Anexo II contém uma lista não exaustiva de operações de valorização 

(DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008) 

 

Varanda  - uma parte exterior adicional, coberta por um telhado e não isolada de um edifício 

destinado a aves de capoeira, cujo lado mais comprido se encontra normalmente equipado com 

vedação de arame ou rede, com as condições climáticas exteriores, iluminação natural e, quando 

necessário, artificial, e piso coberto com material de cama (REG (UE) 2018/848 DO PE E DO CONSELHO de 

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

 

Variedade - um conjunto vegetal pertencente a um mesmo táxon botânico da ordem mais 

baixa conhecida, conjunto esse que, independentemente de se encontrarem totalmente 

preenchidas as condições para a concessão do direito de protecção comunitária das variedades 

vegetais, pode ser: 

— definido pela expressão das características resultantes de um determinado 

genótipo ou combinação de genótipos, 

— distinguido de qualquer outro conjunto vegetal pela expressão de pelo menos uma das referidas 

características 

e 

— considerado como uma entidade, tendo em conta a sua aptidão para ser reproduzido tal e qual 

(REG (CE) nº 2100/94 DO CONSELHO de 27 de Julho de 1994) 
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Variedade - o conjunto de plantas pertencente a um só táxon botânico, da ordem mais baixa 

conhecida, que, cumulativamente, satisfaça as seguintes condições: 

i) Seja definido pela expressão dos caracteres morfológicos, fisiológicos e outros resultantes de um 

genótipo ou de uma combinação de genótipos; 

ii) Seja distinto de qualquer outro conjunto de plantas pela expressão de pelo menos um desses 

caracteres; 

iii) Seja considerado como uma entidade com aptidão para ser propagado sem alteração dos seus 

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

 
 
 

Variedade biológica adequada à produção biológica - uma 

variedade na aceção do artigo 5º, nº 2, do REG (CE) que:  

a) É caracterizada por um elevado nível de diversidade genética e fenotípica entre as unidades 

reprodutivas individuais; e  

b) Resulta de atividades de reprodução biológica referidas no anexo II, parte I, ponto 1.8.4, do 

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

 
Variedade distinta - a variedade que se distingue nitidamente, através da expressão 

dos caracteres que resultam de um dado genótipo ou combinação de genótipos de qualquer outra 

variedade que esteja inscrita ou em fase de inscrição no catálogo de variedades de um Estado 

membro (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 
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Variedade estável - uma variedade é considerada estável quando a expressão dos 

caracteres compreendidos no exame da distinção e de qualquer outro carácter utilizado para a 

descrição da variedade permanecer inalterada na sequência de propagações sucessivas (Decreto-Lei nº 

194/2006 de 27 de Setembro) 

 
 

Variedade homogénea - uma variedade é considerada homogénea se, sob reserva das 

variações que possam resultar das especificidades da sua propagação, for suficientemente 

homogénea na expressão dos caracteres compreendidos no exame da distinção e de qualquer outro 

carácter utilizado para a descrição da variedade (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 

 

Vazio sanitário - operação de profilaxia zoossanitária que consiste em evacuar uma 

exploração dos animais de aquicultura sensíveis a uma doença ou que se saiba poderem transferir 

o agente patogénico dessa doença e, se possível, esvaziar as águas em que vivem (DIRECTIVA 

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

  

Vegetais - os vegetais na aceção do artigo 3º, ponto 5, 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) 

 

Vegetais - os vegetais na aceção do artigo 2º, ponto 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) 

 

Vegetais - os vegetais vivos e as partes vivas de vegetais, incluindo as frutas frescas, os 

produtos hortícolas e as sementes (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009)  

 

Vegetais - as plantas vivas e as seguintes partes vivas de plantas:  
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a) Sementes, na aceção botânica do termo, com exceção das que não se destinem a ser plantadas;  

b) Frutos, na aceção botânica do termo;  

c) Produtos hortícolas;  

d) Tubérculos, raízes tuberosas, bolbos, rizomas, raízes, porta-enxertos, estolhos;  

e) Rebentos, caules, caules rastejantes;  

f) Flores cortadas;  

g) Ramos com ou sem folhagem;  

h) Árvores cortadas com folhagem;  

i) Folhas, folhagem;  

j) Culturas de tecidos vegetais, incluindo culturas celulares, germoplasma, meristemas, clones 

quiméricos, material micropropagado;  

k) Pólen vivo e esporos;  

l) Gomos, varas de enxertia, estacas, garfos, enxertos (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de 

Outubro de 2016) 

  

Vegetais para plantação - vegetais que se destinam a permanecer plantados, ou a 

ser plantados ou replantados (REG (UE) 2016/2031 do PE e do Conselho, de 26 de outubro de 2016) 

 

Veículo - um meio de transporte equipado com rodas, propulsado ou rebocado (REG (CE) nº 

1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 

 

Venda - a venda ou qualquer outra forma definitiva de transferência da propriedade de terras 

ou de direitos ao pagamento; não inclui a venda de terras quando estas sejam transferidas para 

autoridades públicas ou com vista a serem utilizadas no interesse público e se a transferência se 

realizar com fins não agrícolas (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 
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Venda direta - o fornecimento direto pelo produtor primário ao consumidor final dos 

produtos provenientes da sua própria produção. (Decreto-Lei Nº 85/2015 de 21 de Maio) 

 

Vendas à distância transfronteiriças - as vendas à distância a consumidores 

nas quais, no momento em que encomenda o produto a um estabelecimento retalhista, o 

consumidor se encontra num Estado-Membro que não o Estado-Membro ou o país terceiro em 

que está estabelecido o estabelecimento retalhista; considera-se que o estabelecimento retalhista 

está estabelecido num Estado-Membro:  

a) No caso de uma pessoa singular — se esta tiver o seu local de atividade comercial nesse Estado-

Membro;  

b) Nos restantes casos — se o estabelecimento retalhista tiver a sua sede social, a sua 

administração central ou o seu local de atividade comercial, incluindo uma sucursal, agência ou 

qualquer outro estabelecimento, nesse Estado-Membro (DIRETIVA 2014/40/UE DO PE E DO CONSELHO de 

3 de Abril de 2014)  

 

Vendas de proximidade - as vendas efetuadas pelos produtores agrícolas ou  

agroalimentares ao consumidor, diretamente ou através de um único intermediário, em que se 

incluem, designadamente, as vendas realizadas em mercados locais, feiras de produtos locais, 

pontos de venda coletivos, e as vendas para entidades coletivas de direito público ou privado, como 

sejam as cantinas de escolas, dos hospitais e das instituições particulares de solidariedade social 

(Portaria Nº 152/2016 de 25 de Maio) 
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Vendedor ambulante - a pessoa singular ou coletiva que exerce de forma habitual a 

atividade de comércio a retalho de forma itinerante, incluindo em instalações móveis ou amovíveis 

(Lei Nº 27/2013 de 12 de Abril) 

 

Verificação - a aplicação de métodos, procedimentos, testes e outras avaliações, para além 

da vigilância, para determinar a conformidade com os procedimentos baseados nos princípios 

HACCP3. A verificação é realizada periodicamente para demonstrar que o sistema HACCP está a 

funcionar como planeado. Os seguintes exemplos podem ser usados como base para a verificação: 

Em geral: verificação dos registos de vigilância dos PCC (frequência, resultados das medições 
durante um determinado período); 
 
Especificamente: pode proceder-se a amostragem e análise para demonstrar a eficácia do sistema 
HACCP em vigor; 
 
Temperatura durante a armazenagem e o transporte: o cumprimento dos critérios de higiene do 
processo aplicáveis a bactérias de deterioração, tais como a contagem de colónias aeróbias; 
 
Redução/eliminação do perigo através de tempo/temperatura: monitorização dos organismos 
patogénicos relevantes em produtos alimentares submetidos a tratamento térmico, p. ex., 
ausência de Listeria, salmonelas, etc.; 
 
Embalagens danificadas: realização de testes para deteção da contaminação bacteriana ou química 
mais provável a que um produto possa estar exposto se a sua embalagem estiver danificada; 
 
Ver também exemplos no documento do Codex CAC/GL 69-2008.  (2016/C 278/01) 
 

Veterinário aprovado - o veterinário designado pela autoridade competente para 

efectuar em seu nome controlos oficiais específicos em explorações (REG (CE) Nº 854/2004 DO PE E DO 

CONSELHO  de 29 de Abril de 2004) 

  

 
3 Adaptado do documento CAC/RCP 1-1969, Rev. 2003.  
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Veterinário oficial - o veterinário designado pela autoridade central competente do 

Estado-membro (DIRECTIVA DO CONSELHO (89/662/CEE) de 11 de Dezembro de 1989) 

 

Veterinário oficial - o veterinário designado pela autoridade central competente 

(DIRECTIVA DO CONSELHO (90/425/CEE) de 26 de Junho de 1990) 

 

Veterinário oficial -  o veterinário habilitado a actuar nessa qualidade, nos termos do 

presente REG, e nomeado pela autoridade competente (REG (CE) Nº 854/2004 DO PE E DO CONSELHO  de 

29 de Abril de 2004) 

 

Veterinário oficial - o veterinário designado pela autoridade competente do Estado-

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

 

Veterinário oficial - um veterinário designado por uma autoridade competente como 

funcionário ou com outro estatuto e que disponha de qualificações adequadas para realizar 

controlos oficiais e outras atividades oficiais nos termos do presente REG e das regras pertinentes 

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) 

 

Viagem - a operação de transporte completa desde o local de partida até ao local de destino, 

incluindo qualquer descarregamento, acomodamento e carregamento que se verifique em pontos 

intermédios da viagem (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2004) 
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Viagem de longo curso - uma viagem de longo curso na aceção do artigo 2º, alínea 

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

de 2019) 
 

Viagem de longo curso - uma viagem que exceda 8 horas contadas a partir do 

momento em que o primeiro animal da remessa é deslocado (REG (CE) nº 1/2005 DO CONSELHO de 22 de 

Dezembro de 2004) 

 

Videira - as plantas do género Vitis (L.) destinadas à produção de uvas ou à utilização como 

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

 
 
 

Vigilância - o ato de realizar em tempo real uma sequência planeada de observações ou 

medições dos parâmetros de controlo para avaliar se um PCC está sob controlo4. Quanto a 

exemplos, trata-se da medição regular (ou contínua se automática) das temperaturas e observação 

da contaminação e dos danos. (2016/C 278/01) 

 

 

Vigilância activa - a realização de testes a animais não referidos como suspeitos de 

estarem infectados com EET, tais como animais abatidos por motivo de emergência, animais aos 

quais tenham sido feitas observações aquando de inspecções ante mortem, animais encontrados 

mortos, animais saudáveis abatidos e animais abatidos no contexto de um caso de EEB, em 

particular para determinar a evolução e prevalência de EET num país ou numa região de um país 

(REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO de 22 de Maio de 2001)  

 
4 CAC/RCP 1-1969, Rev. 2003 
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Vigilância passiva - a comunicação de todos os casos de animais suspeitos de estarem 

infectados com EET e, caso a EET não possa ser excluída por meio de investigação clínica, a 

realização de testes laboratoriais a todos esses animais (REG (CE) Nº999/2001 DO PE E DO CONSELHO 

de 22 de Maio de 2001)  

 
 

Vinagre de vinho - o vinagre:  

a) Obtido exclusivamente por fermentação acética do vinho; e  

b) Com acidez total não inferior a 60 gramas por litro, expressa em ácido acético (REG (UE) 

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

 

Vindimador - 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 procede à colheita das uvas de uma superfície plantada com vinha a fim de as 

comercializar, para elaboração por terceiros de produtos vitivinícolas, ou de as transformar em 

produtos vitivinícolas na sua exploração, ou ainda de as fazer transformar em seu nome em 

produtos vitivinícolas, com objetivos comerciais (REG DELEGADO (UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 de 

Dezembro de 2017)  

 

 

Vinha mãe - a cultura de videiras destinadas à produção de estacas para enraizar, estacas para 

enxertar ou garfos (Decreto-Lei nº 194/2006 de 27 de Setembro) 
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Vinho - o produto obtido exclusivamente por fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas 

frescas, esmagadas ou não, ou de mostos de uvas (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Vinho - entende-se o produto obtido exclusivamente por fermentação alcoólica, total ou 

parcial, de uvas frescas, esmagadas ou não, ou de mostos de uvas (REG (CE) Nº 491/2009 DO CONSELHO 

de 25 de Maio de 2009)  

 

Vinho aguardentado - o produto:  

a) Com um título alcoométrico adquirido não inferior a 18 % vol e não superior a 24 % vol;  

b) Obtido exclusivamente por adição de um produto não retificado, proveniente da destilação do 

vinho e com um título alcoométrico adquirido máximo de 86 % vol, a um vinho sem açúcar residual;  

c) Com uma acidez volátil máxima de 1,5 g/l, expressa em ácido acético (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE 

E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Vinho aromatizado - é uma bebida:  

a) Obtida a partir de um ou mais dos produtos vitivinícolas definidos no Anexo II, parte IV, ponto 

5, e no Anexo VII, parte II, pontos 1 e 3 a 9, do REG (UE) nº1308/2013, com exceção do vinho 

Retsina;  

b) Na qual os produtos vitivinícolas referidos na alínea a) representam, pelo menos, 75 % do volume 

total;  

c) À qual foi eventualmente adicionado álcool;  

d) À qual foram eventualmente adicionados corantes;  
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e) À qual foram eventualmente adicionados mosto de uvas, mosto de uvas parcialmente 

fermentado ou ambos;  

f) Que pode ter sido eventualmente edulcorada;  

g) Com título alcoométrico volúmico adquirido igual ou superior a 14,5 % vol e inferior a 22 % vol 

e título alcoométrico volúmico total igual ou superior a 17,5 % vol  (REG (UE) nº 251/2014 DO PE E DO 

CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014) 

 

Vinho de base -   

a) O mosto de uvas;  

b) O vinho; ou  

c) A mistura de mostos de uvas e/ou vinhos com diferentes características,  

destinados à preparação de um tipo determinado de vinho espumante (REG (UE) Nº1308/2013 DO 

PE E DO CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

Título alcoométrico - O número de volumes de álcool puro, à temperatura de 20 °C, contidos em 

100 volumes do produto considerado a essa temperatura (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Vinho de uvas sobreamadurecidas - o produto:  

a) Produzido sem enriquecimento;  

b) Com título alcoométrico natural superior a 15 % vol; e  

c) Com título alcoométrico total não inferior a 15 % vol e título alcoométrico adquirido não inferior 

a 12 % vol.  
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Os Estados-Membros podem prever um período de envelhecimento para este produto (REG (UE) 

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

 

Vinho espumante natural - o produto:  

a) Obtido por primeira ou segunda fermentação alcoólica:  

— de uvas frescas,  

— de mosto de uvas, ou  

— de vinho;  

b) Que liberta, quando se procede à abertura do recipiente, dióxido de carbono proveniente 

exclusivamente da fermentação;  

c) Que apresenta, quando conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, uma 

sobrepressão, devida ao dióxido de carbono em solução, não inferior a 3 bar; e  

d) Preparado a partir de vinho de base cujo título alcoométrico total não seja inferior a 8,5 % vol 

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

 

Vinho espumante de qualidade - o produto:  

a) Obtido por primeira ou segunda fermentação alcoólica:  

— de uvas frescas,  

— de mosto de uvas, ou  

— de vinho;  

b) Que liberta, quando se procede à abertura do recipiente, dióxido de carbono proveniente 

exclusivamente da fermentação;  
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c) Que apresenta, quando conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, uma 

sobrepressão, devida ao dióxido de carbono em solução, não inferior a 3,5 bar; e  

d) Preparado a partir de vinho de base cujo título alcoométrico total não seja inferior a 9 % vol. 

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

 

Vinho espumante de qualidade aromático - o vinho espumante de 

qualidade:  

a) Exclusivamente obtido utilizando, para a constituição do vinho de base, mostos de uvas ou 

mostos de uvas parcialmente fermentados provenientes de castas específicas de uva de vinho, 

constantes de uma lista a elaborar pela Comissão por meio de atos delegados nos termos do artigo 

75º, nº2.  

Os vinhos espumantes de qualidade aromáticos produzidos tradicionalmente utilizando vinhos 

para a constituição do vinho de base são determinados pela Comissão por meio de atos delegados 

nos termos do artigo 75º, nº2;  

b) Que apresenta, quando conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, uma 

sobrepressão, devida ao dióxido de carbono em solução, não inferior a 3 bar;  

c) Com título alcoométrico adquirido não inferior a 6 % vol; e  

d) Com título alcoométrico total não inferior a 10 % vol (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 

17 de Dezembro de 2013).  

 

Vinho espumante gaseificado - o produto:  

a) Obtido a partir de vinho sem denominação de origem protegida nem indicação geográfica 

protegida;  
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b) Que liberta, quando se procede à abertura do recipiente, dióxido de carbono proveniente total 

ou parcialmente da adição desse gás; e  

c) Que apresenta, quando conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, uma 

sobrepressão, devida ao dióxido de carbono em solução, não inferior a 3 bar (REG (UE) Nº1308/2013 

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

 

Vinho frisante natural - o produto:  

a) Obtido a partir de vinho, de vinho novo ainda em fermentação, de mosto de uvas ou de mosto 

de uvas parcialmente fermentado, desde que esses produtos tenham um título alcoométrico total 

não inferior a 9 % vol;  

b) Com título alcoométrico adquirido não inferior a 7 % vol;  

c) Que apresenta, quando conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, uma 

sobrepressão, devida ao dióxido de carbono endógeno em solução, não inferior a 1 bar e não 

superior a 2,5 bar; e  

d) Apresentado em recipientes de 60 l ou menos (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013) 

 

Vinho frisante gaseificado - o produto:  

a) Obtido a partir de vinho, de vinho novo ainda em fermentação, de mosto de uvas ou de mosto 

de uvas parcialmente fermentado;  

b) Com título alcoométrico adquirido não inferior a 7 % vol e título alcoométrico total não inferior 

a 9 % vol;  
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c) Que apresenta, quando conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, uma 

sobrepressão, devida ao dióxido de carbono em solução, adicionado total ou parcialmente, não 

inferior a 1 bar e não superior a 2,5 bar; e  

d) Apresentado em recipientes de 60 l ou menos (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO de 17 de 

Dezembro de 2013).  

 

Vinho licoroso - o produto:  

a) Com título alcoométrico adquirido não inferior a 15 % vol e não superior a 22 % vol;  

b) Com título alcoométrico total não inferior a 17,5 % vol, exceto certos vinhos licorosos com uma 

denominação de origem ou uma indicação geográfica constantes de uma lista a estabelecer pela 

Comissão por meio de atos delegados nos termos do artigo 75º , nº 2;  

c) Obtido a partir de:  

— mosto de uvas parcialmente fermentado,  

— vinho,  

— uma mistura desses produtos, ou  

— mosto de uvas ou uma mistura deste produto com vinho, no caso de certos vinhos licorosos com 

uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica protegida, a determinar pela 

Comissão por meio de atos delegados nos termos do artigo 75º, nº 2;  

d) Com título alcoométrico natural inicial não inferior a 12 % vol, exceto certos vinhos licorosos 

com denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida constantes de uma lista 

a estabelecer pela Comissão por meio de atos delegados nos termos do artigo 75º, nº 2;  

e) A que foram adicionados:  

i) isolados ou em mistura:  
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— álcool neutro de origem vitícola, incluindo o álcool resultante da destilação de uvas secas, com 

um título alcoométrico adquirido não inferior a 96 % vol,  

— destilado de vinho ou de uvas secas, com um título alcoométrico adquirido não inferior a 52 % 

vol e não superior a 86 % vol,  

ii) assim como, eventualmente, um ou mais dos seguintes produtos:  

— mosto de uvas concentrado,  

— uma mistura de um dos produtos referidos na alínea e), subalínea i), com um dos mostos de 

uvas referidos na alínea c), primeiro e quarto travessões;  

f) A que, em derrogação da alínea e), no que respeita a certos vinhos licorosos com denominação 

de origem protegida ou indicação geográfica protegida constantes de uma lista a estabelecer pela 

Comissão por meio de atos delegados nos termos do artigo 75º , nº 2, foram adicionados:  

i) produtos referidos na alínea e), subalínea i), isolados ou em mistura, ou  

ii) um ou mais dos seguintes produtos:  

— álcool de vinho ou de uvas secas, com título alcoométrico adquirido não inferior a 95 % vol e 

não superior a 96 % vol,  

— aguardente de vinho ou de bagaço, com título alcoométrico adquirido não inferior a 52 % vol e 

não superior a 86 % vol,  

— aguardente de uvas secas, com título alcoométrico adquirido não inferior a 52 % vol e inferior a 

94,5 % vol, e  

iii) eventualmente, um ou mais dos seguintes produtos:  

— mosto de uvas parcialmente fermentado proveniente de uvas passas,  

— mosto de uvas concentrado obtido pela ação direta do calor, que corresponda, com exceção 

desta operação, à definição de mosto de uvas concentrado,  

— mosto de uvas concentrado,  
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— uma mistura de um dos produtos referidos na alínea f), subalínea ii), com um dos mostos de 

uvas referidos na alínea c), primeiro e quarto travessões (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO CONSELHO 

de 17 de Dezembro de 2013).  

 

Vinho novo ainda em fermentação - o produto cuja fermentação alcoólica 

ainda não terminou e que ainda não foi separado das suas borras (REG (UE) Nº1308/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013).  

 

Vinho proveniente de uvas passas - o produto:  

a) Produzido sem enriquecimento a partir de uvas deixadas ao sol ou na sombra para desidratação 

parcial;  

b) Com título alcoométrico total de pelo menos 16 % vol e título alcoométrico adquirido de pelo 

menos 9 % vol; e  

c) Com título alcoométrico natural de pelo menos 16 % vol (ou 272 gramas de açúcar por litro). (REG 

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

 

Vinho “retsina” - é o vinho produzido exclusivamente no território geográfico grego a 

partir de mosto de uvas tratado com resina de pinheiro de Alepo (REG (CE) Nº 491/2009 DO CONSELHO 

de 25 de Maio de 2009)  

 

Vísceras - órgãos das cavidades torácica, abdominal e pélvica, bem como a traqueia e o 

esófago e, no caso das aves, o papo. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Vísceras organolépticas (flavouring innards) - produto derivado de 

origem animal, líquido ou desidratado, utilizado para reforçar os valores de palatabilidade dos 

alimentos para animais de companhia (REG (UE) Nº 142/2011 DA COMISSÃO de 25 de Fevereiro de 2011)  

 

Vitivinicultor - 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, cujas explorações se situam no território da União, definido no artigo 52.o do 

Tratado da União Europeia, em conjugação com o artigo 355.o do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, e que é detentor de superfícies plantadas com vinha cuja produção se destina 

à produção comercial de produtos vitivinícolas, ou de superfícies que beneficiam 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)  

 

Viveiro - a cultura de videiras destinadas à produção de bacelos ou de bacelos enxertados 

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

 

Viveiros - as seguintes superfícies de plantas lenhosas jovens, ao ar livre, destinadas a serem 

transplantadas:  

— viveiros vitícolas e vinhas-mães de porta-enxertos,  

— viveiros de árvores de fruto e de bagas,  

— viveiros de plantas ornamentais,  

— viveiros florestais comerciais não incluindo os viveiros florestais que se encontrem nas florestas 

e se destinem às necessidades da exploração,  
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— viveiros de árvores e arbustos para plantar em jardins, parques, bermas de estradas e taludes 

(por exemplo, plantas para sebes, roseiras e outros arbustos ornamentais, e coníferas 

ornamentais), bem como os respetivos porta-enxertos e plântulas (REG (UE) Nº 1307/2013 DO PE E DO 

CONSELHO de 17 de Dezembro de 2013) 

 

Vodca  - a) bebida espirituosa produzida a partir de álcool etílico de origem agrícola obtida 

após fermentação, pela ação de levedura, a partir de:  

— batatas ou cereais, ou ambos, 

— outras matérias-primas agrícolas, destilada, de modo a atenuar seletivamente as características 

organoléticas inerentes às matérias-primas utilizadas e aos subprodutos formados durante a 

fermentação. A este processo pode seguir-se uma destilação adicional ou um tratamento com 

adjuvantes adequados, ou ambos, nomeadamente com carvão ativado, para conferir ao produto 

características organoléticas especiais. Os níveis máximos de componentes residuais para o álcool 

etílico de origem agrícola utilizado para produzir vodca devem satisfazer os níveis fixados no artigo 

5.o, alínea d), exceto que o teor máximo de metanol não deve ser superior a 10 gramas por 

hectolitro de álcool a 100 % vol.;  

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

c)Os únicos aromatizantes que podem ser adicionados são as substâncias aromatizantes ou 

preparações aromatizantes presentes em destilados obtidos a partir das matérias-primas 

fermentadas. Além disso, podem ser conferidas ao produto características organoléticas especiais 

distintas do aroma predominante;  

d) A vodca não pode conter corantes;  

e) A vodca pode ser edulcorada para arredondar o sabor final. Porém, o produto final não deve 

conter mais de 8 gramas de produtos edulcorantes por litro, expressos em açúcar invertido;  

f) A designação, a apresentação ou a rotulagem da vodca não produzida exclusivamente a partir 

de batatas ou cereais, ou ambos, devem conter, em destaque, a indicação «produzido a partir de 
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…», complementada com o nome das matérias-primas utilizadas na produção do álcool etílico de 

origem agrícola. Esta indicação deve figurar no mesmo campo visual que a denominação legal;  

g) A denominação legal «vodka» pode ser utilizada em qualquer Estado-Membro (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)  

 

Vodca aromatizada  - a) vodca à qual foi conferido um aroma predominante distinto do da 

matéria-prima utilizada para produzir vodca;  

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

c) A vodca aromatizada pode ser edulcorada, lotada, aromatizada, maturada ou com adição de 

corantes;  

d) Porém, o produto final não pode conter mais de 100 gramas de produtos edulcorantes por litro, 

expressos em açúcar invertido;  

e) A denominação legal de vodca aromatizada pode também ser o nome de qualquer aroma 

predominante combinado com o termo «vodca» O termo «vodca» em qualquer língua oficial da 

União pode ser substituído por «vodka» (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) 

Weinbrand – ver em Brandy  

Whiskey – ver em  whisky  
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Whisky ou whiskey - a) bebida espirituosa produzida exclusivamente efetuando todas 

as operações de produção seguintes:  

i) destilação de um mosto de cereais maltados, com ou sem grãos inteiros de cereais não maltados, 

que foi:  

— sacarificado pela diástase do malte que contém, com ou sem outros enzimas naturais,  

— fermentado pela ação de levedura, 

 ii) cada uma das destilações é efetuada a menos de 94,8 % vol., de modo a que o destilado 

apresente um aroma e um sabor provenientes das matérias-primas utilizadas,  

iii) maturação do destilado final durante pelo menos três anos em tonéis de madeira com uma 

capacidade igual ou inferior a 700 litros. O destilado final, a que só podem ser adicionados água e 

caramelo simples (para conferir cor), deve conservar a cor, o aroma e o sabor resultantes do 

processo de produção referido nas subalíneas i), ii) e iii);  

b) O título alcoométrico volúmico mínimo whisky ou whiskey é de 40 %;  

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

d) O whisky ou whiskey não pode ser edulcorado, nem mesmo para arredondar o sabor, nem 

aromatizado, nem conter quaisquer aditivos além do caramelo simples (E 150a) utilizado para 

ajustar a cor;  

e) A denominação legal de «whisky» ou «whiskey» só pode ser complementada com a expressão 

«single malt» se este tiver sido destilado exclusivamente de cevada maltada numa única 

destilaria. (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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Xarope de inulina - o produto obtido imediatamente após a hidrólise de inulina ou de 

oligofrutoses, que contém, no estado seco, um teor de, pelo menos, 10 % de frutose livre ou sob a 

forma de sacarose, expresso em equivalente açúcar/isoglicose. A fim de evitar estrições no 

mercado dos produtos com baixo poder edulcorante, produzidos por transformadores de fibras de 

inulina sem estarem sujeitos às quotas de xarope de inulina, esta definição pode ser alterada pela 

Comissão mediante atos delegados ao abrigo do artigo 125º , nº 4, alínea a) (REG (UE) Nº 1308/2013 

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

 

 

Zona:  
a) No caso dos animais terrestres, uma área de um Estado-Membro ou de um país terceiro ou 

território com uma delimitação geográfica precisa, que contém uma subpopulação animal com 

estatuto sanitário distinto no que diz respeito a uma doença ou doenças específicas, sujeita a 

medidas adequadas de vigilância, de controlo de doenças e de biossegurança;  

b) No caso dos animais aquáticos, um sistema hidrológico contínuo com um estatuto sanitário 

distinto no que diz respeito a uma doença ou a doenças específicas que forma uma área referida 

como uma das seguintes:  

i) uma bacia hidrográfica inteira, desde a nascente de um curso de água até ao estuário ou lago,  

ii) mais do que uma bacia hidrográfica,  
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iii) parte de uma bacia hidrográfica, desde a nascente de um curso de água até uma barreira que 

impeça a introdução de uma doença ou doenças específicas,  

iv) parte de uma área costeira com uma delimitação geográfica precisa, ou  

v) um estuário com uma delimitação geográfica precisa (REG (UE) 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 

de Março de 2016) 

  

Zona - um grupo de Estados-Membros, tal como definido no anexo I;  

Para efeitos de utilização em estufas, como tratamento pós-colheita, para o tratamento de locais 

de armazenamento vazios e o tratamento de sementes, a zona abrange todas as zonas definidas 

no anexo I (REG (CE) Nº1107/2009 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009) 

 

 

Zona - área geográfica precisa com um sistema hidrológico homogéneo, que compreende parte 

de uma bacia hidrográfica desde a(s) nascente(s) até uma barreira natural ou artificial que impeça 

a migração, para montante, dos animais aquáticos, a partir de zonas inferiores da bacia 

hidrográfica; uma bacia hidrográfica completa desde a(s) nascente(s) até ao respectivo estuário; 

mais de uma bacia hidrográfica, incluindo os respectivos estuários, devido ao nexo epidemiológico 

entre bacias hidrográficas através do estuário (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 

2006)  

  

Zona de afinação - qualquer parte de território marinho, lagunar ou estuarino, 

claramente delimitada por bóias, postes ou quaisquer outros meios fixos e utilizada 

exclusivamente para a depuração natural de moluscos bivalves vivos. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO 

CONSELHO de 29 de Abril de 2004) 
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Zona de confinamento - zona envolvente a uma exploração ou a uma zona de 

exploração de moluscos infectada, em que são aplicadas medidas de luta contra a doença com 

vista evitar a sua propagação (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  

Zona de exploração de moluscos - qualquer zona de produção ou de 

reparcagem em que todas as empresas de produção aquícola funcionam sob um sistema de 

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

  

 
Zona de Montanha - dentro da União as zonas definidas nos termos do artigo 18º, nº 

1, do REG (CE) nº 1257/1999. Para os produtos de países terceiros, as zonas de montanha incluem 

as zonas que sejam oficialmente designadas como zonas de montanha pelo país terceiro ou que 

preencham critérios equivalentes aos estabelecidos no artigo 18º, nº 1, do REG (CE) nº 1257/1999. 

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

 

Zona de produção - qualquer parte de território marinho, lagunar ou estuarino que 

contém bancos naturais de moluscos bivalves ou áreas utilizadas para a cultura de moluscos 

bivalves, em que os moluscos bivalves vivos são colhidos. (REG (CE) Nº 853/2004 DO PE E DO CONSELHO 

de 29 de Abril de 2004) 

 

Zona de produção - qualquer zona de água doce, marinha, estuarina, continental ou 

lagunar que contenha bancos naturais de moluscos ou áreas utilizadas para a cultura de moluscos, 

em que são colhidos moluscos (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  
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Zona de protecção - uma zona em redor do local de um foco, incluindo esse local, e 

onde são aplicadas medidas de controlo de doenças para impedir a propagação da doença a partir 

dessa zona (REG (UE) Nº 2016/429 DO PE E DO CONSELHO de 9 de Março de 2016) 

 

Zona de reparcagem - qualquer zona de água doce, marinha, estuarina ou lagunar, 

claramente delimitada e assinalada por balizas, estacas ou qualquer outro dispositivo fixo e 

exclusivamente consagrada à depuração natural de moluscos vivos (DIRECTIVA 2006/88/CE DO 

CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  

  

Zona de vigilância - uma zona estabelecida em redor da zona de proteção e onde são 

aplicadas medidas de controlo de doenças para impedir a propagação da doença a partir da zona 

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

 

Zona submetida a restrições - uma zona onde são aplicadas restrições à 

circulação de determinados animais ou produtos e outras medidas de controlo de doenças, para 

impedir a propagação de uma doença específica para áreas onde não são aplicadas restrições; as 

zonas submetidas a restrições podem, quando apropriado, incluir zonas de proteção e de vigilância 

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

 

Zona ou compartimento indemne - zona ou compartimento declarado 

indemne de uma doença nos termos dos artigos 49. o ou 50. o  (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO 

de 24 de Outubro de 2006)  

  

Zona ou compartimento infectado - zona ou compartimento onde se sabe 

que a infecção ocorre (DIRECTIVA 2006/88/CE DO CONSELHO de 24 de Outubro de 2006)  
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CONSELHO de 23 de Julho de 
1987 
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1989 DIRECTIVA DO CONSELHO 
de 11 de Dezembro de 1989 
(89/662/CEE) 

controlos veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, 
na perspectiva da 
realização do mercado interno 

1990 DIRECTIVA DO CONSELHO de 
26 de Junho de 1990 
(90/425/CEE) 

controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao 
comércio intracomunitário de certos animais vivos e produtos, 
na perspectiva da realização do mercado interno 

1991 REG (CEE) Nº 2568/91 DA 
COMISSÃO de 11 de Julho de 
1991  

características dos azeites e dos óleos de bagaço de azeitona, 
bem como aos métodos de análise relacionados 

1994 
REG (CE) Nº 2100/94 DO 
CONSELHO de 27 de Julho de 
1994 

regime comunitário de protecção das variedades vegetais 

1995 REG (CE, EURATOM) Nº 
2988/95 DO CONSELHO 
de 18 de Dezembro de 1995 

protecção dos interesses financeiros das Comunidades 
Europeias 

1996 
Portaria nº 1/96, de 3 de 
Janeiro, modificada pela 
Portaria nº 180/96, de 29 de 
Maio 

Define e estabelece as características e regras de fabrico, 
acondicionamento e rotulagem das cervejas 

 

 Portaria nº 180/96, de 29 de 
Maio 

Altera o nº4.º e o anexo I da Portaria nº1/96, de 3 de Janeiro 
(define e estabelece as características e regras de fabrico, 
acondicionamento e rotulagem das cervejas) 

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

alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos 
 

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

deposição de resíduos em aterros  

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

produtos de cacau e de chocolate destinados à alimentação 
humana   

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

 

estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da 
política da água 

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 
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 DIRECTIVA 2001/110/CE DO 
CONSELHO de 20 de 
Dezembro de 2001  

mel 

2002  
REG (CE) Nº 178/2002 DO PE 
E DO CONSELHO 
de 28 de Janeiro de 2002 
 

determina os princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros 
alimentícios 

 Decreto-Lei nº 110/2002 de 
16 de Abril 

Altera o Decreto-Lei nº41/2001, de 9 de Fevereiro, que aprova 
o estatuto do artesão e da unidade produtiva artesanal 

 DIRECTIVA 2002/46/CE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 10 de Junho de 2002  

 

aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos suplementos alimentares 

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

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
nº2001/110/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, relativa ao 
mel  

REG (CE) Nº 1831/2003 DO PE 
E DO CONSELHO  
de 22 de Setembro de 2003  

aditivos destinados à alimentação animal 

 Decreto-Lei nº 225/2003 de 
24 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
nº2001/112/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, relativa aos 
sumos de frutos e a determinados produtos similares 
destinados à alimentação humana 

 Decreto-Lei nº 230/2003 de 
27 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
nº2001/113/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, relativa aos 
doces e geleias de frutos, citrinadas e creme de castanha 
destinados à alimentação humana 

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

higiene dos géneros alimentícios 

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

estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 
alimentícios de origem animal 

2004 REG (CE) Nº 854/2004 DO PE 
E DO CONSELHO  de 29 de 
Abril de 2004  

estabelece regras específicas de organização dos controlos 
oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo 
humano 

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

Regula a produção, controlo, certificação e comercialização de 
materiais de propagação vegetativa de videira, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/43/CE, da 
Comissão, de 23 de Junho, que altera os anexos da Directiva n.º 
68/193/CEE, do Conselho, de 9 de Abril, relativa à 
comercialização dos materiais de propagação vegetativa da 
videira 

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

requisitos zoossanitários aplicáveis aos animais de aquicultura 
e produtos derivados, assim como à prevenção e à luta contra 
certas doenças dos animais aquáticos 

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

alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos 

2007 Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 
de Abril   
 

Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e 
colocação em serviço de instrumentos de pesagem não 
automáticos, transpondo a Directiva n.º 2014/31/UE 

 Decreto-Lei nº 350/2007 de 
19 de Outubro 

Estabelece o quadro legal relativo à produção e 
comercialização do sal destinado a fins alimentares 

2008 REG (CE) nº 1069/2009 DO PE 
E DO CONSELHO de 21 de 
Outubro de 2009 

regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano e que revoga o 
REG (CE) nº 1774/2002 (REG relativo aos subprodutos animais) 

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

estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de 
produtos, e que revoga o REG (CEE) nº 339/93 

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

definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção 
das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o REG (CEE) nº 1576/89 do Conselhoii  

DIRECTIVA 2008/98/CE DO PE 
E DO CONSELHO de 19 de 
Novembro de 2008  

resíduos e que revoga certas directivas 

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

exploração e à comercialização de águas minerais naturais   
 

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

estabelece regras de execução do REG (CE) nº 479/2008 do 
Conselho no que respeita às categorias de produtos 
vitivinícolas, às práticas enológicas e às restrições que lhes são 
aplicáveis 

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

relativo à colocação no mercado e à utilização de alimentos 
para animais, que altera o REG (CE) nº 1831/2003 e revoga as 
Directivas 79/373/CEE do Conselho, 80/511/CEE da Comissão, 
82/471/CEE do Conselho, 83/228/CEE do Conselho, 93/74/CEE 
do Conselho, 93/113/CE do Conselho e 96/25/CE do Conselho 
e a Decisão 2004/217/CE da Comissão 

 
Lei nº 75/2009 de 12 de 
Agosto 

Estabelece normas com vista à redução do teor de sal no pão 
bem como informação na rotulagem de alimentos embalados 
destinados ao consumo humano 

 Portaria n.º 1129/2009  de 1 
de Outubro 

 

Aprova o REG do Controlo Metrológico dos Instrumentos de 
Medição e Registo da Temperatura a Utilizar nos Meios de 
Transporte nas Instalações de Depósito e Armazenagem dos 
Alimentos a Temperatura Controlada e revoga a Portaria n.º 
1150/97, de 12 de Novembro 

2009 
REG (CE) nº1069/2009 DO PE 
E DO CONSELHO de 21 de 
Outubro de 2009 

define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e 
produtos derivados não destinados ao consumo humano e que 
revoga o REG (CE) nº1774/2002 (REG relativo aos subprodutos 
animais) 

 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  

aplica o REG (CE) nº 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos 
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de 25 de Fevereiro de 2011  
 

animais e produtos derivados não destinados ao consumo 
humano e que aplica a Directiva 97/78/CE do Conselho no que 
se refere a certas amostras e certos artigos isentos de 
controlos veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida 
directiva 

 
Decreto-Lei nº 85/2015 de 21 
de Maio 

Estabelece o regime jurídico aplicável aos mercados locais de 
produtores 

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

estrutura e taxas dos impostos especiais sobre o consumo de 
tabacos manufacturados 

 
REG (UE) Nº 1169/2011 DO PE 
E DO CONSELHO de 25 de 
Outubro de 2011 

prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios, que altera os REGs (CE) nº 1924/2006 e (CE) nº 
1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as 
Directivas 87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 
1999/10/CE da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o REG 
(CE) nº 608/2004 da Comissão 

 DIRECTIVA 2011/91/UE DO PE 
E DO CONSELHO  
de 13 de Dezembro de 2011  

menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual 
pertence um género alimentício 

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

organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e 
que revoga os REGs (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 
1037/2001 e (CE) nº 1234/2007 do Conselho 

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 
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 REG de Execução (UE) Nº 
716/2013 DA COMISSÃO de 
25 de Julho de 2013 

regras de execução do REG (CE) nº 110/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas 

 Decreto-Lei n.º 135/2013 
de 4 de Outubro 
 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 
de Abril, que estabelece as regras de designação, competência 
e funcionamento das entidades que exercem o poder de 
autoridade de saúde  

REG (UE) Nº952/2013 DO PE E 
DO CONSELHO  
de 9 de Outubro de 2013 

estabelece o Código Aduaneiro da União 

 REG DE EXECUÇÃO (UE) Nº 
1337/2013 DA COMISSÃO de 
13 de Dezembro de 2013 

regras de execução do REG (UE) nº 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito à indicação do país 
de origem ou do local de proveniência da carne fresca, 
refrigerada e congelada de suíno, de ovino, de caprino e de 
aves de capoeira 

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

disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo 
de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos 
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 
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2014 REG (UE) Nº 251/2014 DO PE 
E DO CONSELHO de 26 de 
Fevereiro de 2014 

definição, descrição, apresentação, rotulagem e protecção das 
indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados 
e que revoga o REG (CEE) nº1601/91 do Conselho 

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

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados- -Membros no que respeita ao 
fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e 
produtos afins e que revoga a Directiva 2001/37/CE 

 Portaria Nº 230/2014, de 11 
de Novembro 

Estabelece o regime de aplicação da acção 3.2, «Investimento 
na exploração agrícola» e da acção 3.3, «Investimento na 
transformação e comercialização de produtos agrícolas» da 
Medida 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, designado por PDR 
2020 

2015 Decreto-Lei nº 10/2015 de 16 
de Janeiro 

Regime Jurídico de acesso e exercício de actividades de 
comércio, serviços e restauração 

 Portaria Nº 52/2015, de 26 de 
Fevereiro   

Fixa as características a que devem obedecer os diferentes 
tipos de pão e de produtos afins do pão ou de padaria fina e 
revoga a Portaria nº425/98, de 25 de Julho 

 Decreto-Lei nº 85/2015 de 21 
de Maio 

Estabelece o regime jurídico aplicável aos mercados locais de 
produtores 

 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 
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respeita à indicação do país de origem ou do local de 
proveniência da carne fresca, refrigerada e congelada de suíno, 
de ovino, de caprino e de aves de capoeira, e transpõe a 
Directiva nº2011/91/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Dezembro  

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

medidas de protecção contra as pragas dos vegetais, e que 
altera os REGs (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 e (UE) n.º 
1143/2014 do PE e do Conselho e revoga as Directivas 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 
2006/91/CE e 2007/33/CE do Conselho 

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

doenças animais transmissíveis e que altera e revoga 
determinados actos no domínio da saúde animal («Lei da 
Saúde Animal») 

 COMUNICAÇÃO DA 
COMISSÃO 2016/C 278/01 

sobre a implementação de sistemas de gestão da segurança 
alimentar que abrangem programas de pré-requisitos (PRP) e 
procedimentos baseados nos princípios HACCP, incluindo a 
facilitação/flexibilidade de implementação em determinadas 
empresas do sector alimentar  

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

completa o REG (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, no respeitante ao regime de autorizações para 
plantações de vinhas, ao cadastro vitícola, aos documentos de 
acompanhamento e à certificação, ao registo de entradas e de 
saídas, às declarações obrigatórias, às comunicações e 
notificações e à publicação das informações recebidas nesse 
âmbito, bem como o REG (UE) nº 1306/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no respeitante à fiscalização e às 
sanções em causa, que altera os REGs (CE) nº 555/2008, (CE) nº 
606/2009 e (CE) nº 607/2009 da Comissão e que revoga o REG 
(CE) nº 436/2009 da Comissão e o REG Delegado (UE) 
2015/560 da Comissão 

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

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e 
que revoga o REG (CE) nº 834/2007 do Conselho 

  REG DELEGADO (UE) 
2018/1145 DA COMISSÃO de 
7 de Junho de 2018  

altera o REG Delegado (UE) 2017/891 no respeitante às 
organizações de produtores no sector das frutas e produtos 
hortícolas 

 Decreto-Lei nº 64/2018 de 7 
de Agosto 

Consagra o estatuto da agricultura familiar 

 

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

Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as 
Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943 

 

2019 REG (UE) 2019/787 DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 17 de Abril de 
2019 relativo à  

definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas 
espirituosas, à utilização das denominações das bebidas 
espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros 
alimentícios e à proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, à utilização de álcool etílico e de 
destilados de origem agrícola na produção de bebidas 
alcoólicas, e que revoga o REG (CE) nº 110/2008iii 

 

i Os textos legais podem ser procurados nos seguintes sites: 
 
https://dre.pt/ 
 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
 
No entanto e em caso de dificuldade na pesquisa a QUALIFICA/oriGIn Portugal pode enviar para os seus membros 
qualquer dos textos referidos 
 
ii As matérias que dizem respeito às Indicações Geográficas foram revogadas pelo Reg. UE 2019/787 
iii Aplicável a partir de 25 de Maio de 2021. As matérias que dizem respeito às Indicações Geográficas são aplicáveis a 
partir de 8 de Junho de 2019  

 


