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Resumo 

Os cosméticos abrangem um espetro muito amplo de produtos em várias categorias, englobando 

os produtos de higiene corporal, como sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, 

pastas dentífricas, e os produtos de beleza, como tintas capilares, vernizes e maquilhagem. 

Atualmente o utilizador final é confrontado com uma grande diversidade de alegações 

relacionadas com a função, o conteúdo e os efeitos de um produto cosmético. As alegações 

respeitantes a produtos cosméticos têm como principal objetivo informar os utilizadores finais 

sobre as características e as qualidades dos produtos, tendo em conta as diferenças 

sociolinguísticas e culturais dos diferentes cidadãos europeus. A informação ao consumidor é 

uma componente chave da interação entre a indústria de produtos cosméticos e os 

consumidores. Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 constitui-se como o principal 

instrumento regulamentar dos produtos cosméticos quando colocados no mercado da União 

Europeia (UE), fortalecendo a segurança dos produtos cosméticos e simplificando a estrutura 

para todos os operadores do setor. Os critérios comuns para a justificação das alegações 

relativas a produtos cosméticos estão contemplados no Regulamento (CE) n.º 655/2013 que 

cumpre o artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. Esta política uniformizadora 

configurou o passo mais importante para a aplicação do artigo 20.º Por outro lado, de modo a 

agilizar a aplicação do Regulamento (UE) n.º 655/2013, e a aplicação harmonizada dos critérios 

comuns, a Comissão Europeia publicou orientações não juridicamente vinculativas que, a 3 de 

julho de 2017, foram atualizadas por meio de um documento técnico. A filosofia do 

regulamento relativo aos produtos cosméticos depreende que todos os produtos que cumpram 

com os requisitos impostos pelo referido regulamento devem ter imediato e idêntico acesso ao 

mercado e devem circular livremente em toda a UE. Cabe aos Estados-Membros fiscalizar o 

cumprimento do disposto no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, através da realização de 

controlos no mercado dos produtos cosméticos nele disponibilizados. Em Portugal, o 

INFARMED, I.P. assegura a supervisão do mercado dos produtos cosméticos, e, enquanto 

autoridade competente, garante a fiscalização e a vigilância do cumprimento dos requisitos 

legalmente exigidos para estes produtos. 

 

Palavras-chave: alegações, produtos cosméticos, critérios comuns, consumidor. 
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1. Introdução 

 

Na aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, um produto 

cosmético é qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes 

externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, 

limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou 

corrigir os odores corporais. Os cosméticos abrangem um espetro muito amplo de produtos em 

várias categorias, englobando os produtos de higiene corporal, como sabonetes, geles de banho, 

champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os produtos de beleza, como tintas capilares, 

vernizes e maquilhagem. Os produtos destinados a serem ingeridos, inalados, injetados ou 

implantados no corpo humano não são considerados cosméticos. (1)  

 

Os produtos cosméticos disponibilizados no mercado devem ser seguros para a saúde humana 

quando usados em condições de utilização normais ou razoavelmente previsíveis, tendo em 

conta, nomeadamente a apresentação, a rotulagem, instruções de utilização e de eliminação, 

bem como qualquer outra indicação ou informação prestada pela pessoa responsável. (2) 

 

Atualmente o utilizador final, isto é, um consumidor ou um profissional que utilize o produto 

cosmético, é confrontado com uma grande diversidade de alegações relacionadas com a função, 

o conteúdo e os efeitos de um produto cosmético. (3) As alegações feitas em relação aos produtos 

cosméticos são mensagens de marketing voluntárias, utilizadas pelos operadores económicos 

na rotulagem, comercialização ou publicidade dos seus produtos. As alegações e a publicidade 

relativas aos produtos cosméticos constituem, assim, ferramentas essenciais de informação aos 

consumidores sobre as características e qualidades, bem como de ajuda na escolha dos produtos 

que melhor sirvam as suas necessidades e expectativas. As alegações relativas aos produtos 

cosméticos são também instrumentos de marketing utilizados pelas empresas do setor para 

distinguir os seus produtos dos produtos da concorrência. Deste modo, potenciam o 

funcionamento do mercado interno e fomentam a inovação e a concorrência entre empresas. 

Hoje em dia, praticamente qualquer produto cosmético colocado no mercado da União Europeia 

(UE) ostenta um tipo de comunicação abrangido pelo âmbito das alegações relativas aos 

produtos cosméticos. (4) 
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Dado que os produtos cosméticos cada vez mais desempenham um papel significativo na vida 

dos utilizadores finais, torna-se importante protegê-los contra as alegações enganosas e garantir 

que a informação que lhes é transmitida, através dessas alegações, é útil, compreensível e fiável, 

permitindo-lhes tomar decisões informadas e escolher os produtos mais adequados às suas 

necessidades e expectativas. (3, 5) Importa assim dispor de um quadro legislativo eficiente que 

assegure que as alegações relativas a produtos cosméticos são legítimas e não induzem os 

consumidores em erro, tendo em conta o contexto e as ferramentas de comercialização nas quais 

são exibidas, e que salvaguardam a sua saúde e segurança. (4) 

 

Desta forma, com este trabalho é pretendido efetuar uma revisão da legislação europeia e 

nacional, em vigor, aplicável às alegações relativas a produtos cosméticos, incluindo normas 

orientadoras, bem como demonstrar as ações de fiscalização do mercado relativas aos 

cosméticos levadas a cabo quer pelos Estados-Membros quer pelo INFARMED, I.P. 
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2. Enquadramento legislativo aplicável às alegações relativas a produtos cosméticos 

 

2.1. Legislação Europeia 

 

2.1.1 Regulamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos 

cosméticos 

 

A Diretiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de julho de 1976, relativa à aproximação das 

legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos, depois de mais de 30 

anos em vigor, sofreu inúmeras alterações e adaptações técnicas. Dado que se impunham novas 

alterações à referida Diretiva, procedeu-se à sua reformulação num texto único, por razões de 

clareza. Assim, substituindo esta Diretiva, foi criado o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que estabelece as normas que 

os produtos cosméticos disponíveis no mercado devem cumprir a fim de garantir o 

funcionamento do mercado interno e um elevado nível de proteção da saúde humana. Um 

regulamento constitui o instrumento jurídico adequado, dado que impõe normas claras e 

circunstanciadas, sem dar azo a transposições divergentes pelos Estados-Membros. Além disso, 

um regulamento assegura a aplicação simultânea dos requisitos jurídicos em toda a 

Comunidade. A nova legislação na UE adquiriu, assim, precisão e clareza, nomeadamente em 

resultado da definição de conceitos-chave e do explícito delineamento das funções e 

responsabilidades do circuito comercial, desde a colocação de produtos cosméticos no mercado 

da UE até à sua distribuição e venda aos utilizadores finais. (2, 6) 

 

O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 consiste essencialmente numa reformulação da anterior 

Diretiva, sem ter introduzido alterações fundamentais no quadro regulamentar (figura 1). 

Assume-se, assim, como o principal instrumento regulamentar dos produtos cosméticos quando 

colocados no mercado da UE, fortalecendo a segurança dos produtos cosméticos e 

simplificando a estrutura para todos os operadores do setor. O regulamento fornece um regime 

robusto e reconhecido internacionalmente, que reforça a segurança do produto, tomando em 

consideração os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. A segurança dos produtos 

cosméticos encontra-se espelhada no artigo 3.º, onde é referido que os produtos cosméticos 

disponibilizados no mercado devem ser seguros para a saúde humana quando usados em 

condições de utilização normais ou razoavelmente previsíveis, tendo em conta, nomeadamente, 
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a apresentação, incluindo a conformidade com a Diretiva 87/357/CEE, rotulagem, as instruções 

de utilização e de eliminação e qualquer outra indicação ou informação prestada pelo 

responsável a que se refere o artigo 4.º. (6,7) 

 

 
Figura 1 – alterações mais relevantes introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1223/2009, 

publicado pela Comissão Europeia. (in 
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/cosmetics-infographic.jpg, consultado em 

28/07/2019) 

 

Uma das alterações mais significativas introduzidas pelo regulamento relativo aos produtos 

cosméticos diz respeito às alegações. Anteriormente os requisitos gerais respeitantes às 

alegações dos produtos cosméticos estavam essencialmente, e apenas, em concordância com a 

legislação relativa às práticas comerciais desleais. (8) O regulamento introduziu, no artigo 20.º, 

as normas respeitantes a alegações sobre os produtos cosméticos, incluindo a obrigatoriedade 

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/cosmetics-infographic.jpg
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de a Comissão elaborar, com os Estados-Membros, um plano de ação relativo às alegações 

utilizadas e fixar prioridades para a determinação de critérios comuns que justifiquem a 

utilização de uma alegação. Além disso, o regulamento obrigou a Comissão a apresentar, até 

11 de julho de 2016, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, um relatório sobre a utilização de 

alegações com base nos critérios comuns adotados. O referido relatório foi publicado a 

19.09.2016 (Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre alegações 

relativas aos produtos baseadas em critérios comuns no domínio dos cosméticos), com o 

principal objetivo de avaliar a conformidade legal das alegações relativas aos cosméticos com 

os critérios comuns adotados e especificar as medidas corretivas que a Comissão e os Estados-

Membros equacionam adotar nos casos de não conformidade. (2, 4)  

 

O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 inclui ainda as normas respeitantes às alegações relativas 

a ensaios em animais, dispostas no artigo 20.º, n.º 3, onde é mencionado que a pessoa 

responsável só pode indicar que não foram efetuados ensaios com animais na embalagem do 

produto cosmético ou em qualquer documento, folheto, rótulo, cinta ou cartão que o 

acompanhe ou se lhe refira, se o fabricante e os seus fornecedores não tiverem efetuado ou 

encomendado ensaios em animais do produto cosmético acabado ou do seu protótipo, ou de 

qualquer dos ingredientes nele contidos, nem tiverem utilizado ingredientes ensaiados em 

animais por terceiros para o desenvolvimento de novos produtos cosméticos. (2) 

 

Ressalve-se que o artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 não abrange todas as 

alegações feitas em relação à comercialização dos produtos cosméticos. Por exemplo, as 

alegações que não estejam relacionadas com as características e funções do produto e que não 

sejam abrangidas pelo regulamento relativo aos produtos cosméticos (por exemplo, alegações 

relacionadas com a embalagem ou os preços) são abrangidas por outra legislação da UE, como 

a Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 

consumidores e a Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa. (4) 

 

O cumprimento do artigo 20.º, entre outros, deve ser assegurado pela pessoa responsável, tal 

como estabelecido no artigo 5.º do regulamento. Considera-se pessoa responsável o fabricante 

estabelecido na comunidade. No entanto, o fabricante pode mandatar por escrito uma pessoa 

estabelecida na comunidade para atuar em seu nome como pessoa responsável. É também 

considerada pessoa responsável o importador de produtos cosméticos fabricados em países 

terceiros, podendo mandatar por escrito uma pessoa estabelecida na comunidade para atuar em 
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seu nome como pessoa responsável. Ainda é considerada pessoa responsável o distribuidor que 

coloque um produto cosmético no mercado em seu nome ou sob a sua marca ou sempre que 

modifique um produto cosmético já colocado no mercado de forma a repor a conformidade do 

produto com os requisitos aplicáveis. As pessoas responsáveis que considerem ou tenham 

motivos para crer que determinado produto cosmético que colocaram no mercado não está 

conforme com o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 devem tomar as medidas corretivas 

necessárias para assegurar a conformidade do produto, para o retirar ou para o recolher, 

consoante o caso. Além disso, se o produto cosmético apresentar riscos para a saúde humana, 

as pessoas responsáveis devem informar imediatamente esse facto as autoridades nacionais 

competentes dos Estados-Membros em que disponibilizaram o produto e do Estado-Membro 

em que o ficheiro de informações do produto está disponível, fornecendo-lhes as informações 

relevantes, sobretudo no que se refere à não conformidade e às medidas corretivas adotadas. As 

pessoas responsáveis devem ainda cooperar com as referidas autoridades, a pedido destas, em 

qualquer ação para eliminar os riscos decorrentes de produtos cosméticos que tenham 

disponibilizado no mercado. (2,9) 

 

2.1.2 Regulamento (UE) n.º 655/2013, de 10 de julho de 2013 que estabelece critérios comuns 

para justificação das alegações relativas a produtos cosméticos 

 

Para dar cumprimento ao artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, foi publicado o 

Regulamento (UE) n.º 655/2013 da Comissão, de 10 de julho de 2013, o qual estabelece os 

critérios comuns para justificação das alegações relativas a produtos cosméticos. (9) A fim de 

garantir que os critérios comuns das alegações relativas a produtos cosméticos seriam aplicáveis 

a partir da mesma data que o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, o Regulamento (UE) n.º 

655/2013 tornou-se aplicável a partir de 11 de julho de 2013. (3) 

 

O Regulamento (UE) n.º 655/2013 é aplicável às alegações sob a forma de texto, denominações, 

marcas, fotografias e imagens ou a outros sinais que transmitam explícita ou implicitamente 

características ou funções do produto na rotulagem, na comercialização e na publicidade dos 

produtos cosméticos. É ainda aplicável a qualquer alegação, independentemente do suporte ou 

tipo de instrumento de comercialização utilizados, funções alegadas para o produto e público-

alvo. (3) 
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A pessoa responsável a que se refere o artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 deve 

assegurar que a redação da alegação relativa aos produtos cosméticos cumpre os critérios 

comuns estabelecidos no anexo do Regulamento (UE) n.º 655/2013 e que a alegação é coerente 

com a documentação que prova o efeito alegado para o produto cosmético no ficheiro de 

informações sobre o produto a que se refere o artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. 

(3) 

 

2.1.3 Legislação horizontal da UE  

 

Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa 

às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno 

 

O Regulamento (CE) n.º 1223/2009, no considerando 51, refere que o consumidor deverá ser 

protegido contra alegações enganosas em relação à eficácia e a outras características dos 

produtos cosméticos. Em particular, é aplicável a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas 

face aos consumidores no mercado interno. Além disso, refere ainda que a Comissão deverá 

definir, em cooperação com os Estados-Membros, critérios comuns relativos às alegações 

específicas para os produtos cosméticos, tendo em conta o disposto na Diretiva 2005/29/CE. (2, 

10) 

 

O regulamento relativo aos produtos cosméticos e a Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 

comerciais desleais das empresas face aos consumidores têm um objetivo similar: proteger os 

consumidores de alegações enganosas, podendo a diretiva aplicar-se de modo complementar às 

alegações relativas aos cosméticos, na medida em que as mesmas se qualificam como uma 

prática comercial na aceção da diretiva relativa às práticas comerciais desleais. As disposições 

do regulamento relativo aos produtos cosméticos sobrepõem-se, enquanto lex specialis, à 

diretiva relativa às práticas comerciais desleais, nos casos em que aspetos específicos de 

práticas comerciais desleais sejam regulados pelo primeiro, o que está previsto nos artigos 3.º 

e 4º, e é esclarecido no considerando 10, da diretiva. (4, 10) 

 

Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 

relativa à publicidade enganosa e comparativa  
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A Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa procura proteger os 

comerciantes contra a publicidade enganosa e definir condições ao abrigo das quais a 

publicidade comparativa seja permitida. Embora a diretiva relativa à publicidade enganosa e 

comparativa possa, em casos específicos, abranger práticas similares às tratadas ao abrigo da 

diretiva relativa às práticas comerciais desleais, a avaliação dessas práticas nos termos da 

diretiva relativa à publicidade enganosa e comparativa concentra o seu impacto nos 

concorrentes. O artigo 20.º do regulamento relativo aos produtos cosméticos, por sua vez, não 

faz distinção entre a proteção dos consumidores e a dos concorrentes e, desta forma, foi 

incluída, nos critérios comuns, a «imparcialidade» enquanto critério determinante destinado a 

proteger os interesses dos concorrentes e o comércio leal. Todavia, embora abranja objetivos 

similares, a diretiva relativa à publicidade enganosa e comparativa tem um âmbito mais lato do 

que o do artigo 20.º do regulamento relativo aos produtos cosméticos e não se restringe à função 

e características dos produtos. (4, 11) 

 

2.2. Legislação nacional 

 

A legislação nacional relativa aos produtos cosméticos e de higiene corporal, marcada pela 

necessidade de garantir os direitos dos consumidores e a proteção da saúde pública, foi alvo de 

frequentes alterações, impostas pela necessidade de transposição das sucessivas diretivas 

emanadas dos órgãos comunitários competentes, a maioria das quais visando a adaptação ao 

progresso técnico e científico. O controlo do cumprimento das exigências legais que recaem 

sobre estes produtos justifica-se essencialmente pela necessidade de proteção da saúde pública. 

Por isso, importa assegurar a existência de mecanismos de intervenção da Administração que 

permitam uma eficaz fiscalização e vigilância do cumprimento dessas exigências, garantindo 

assim, em última análise, a proteção dos direitos e interesses dos consumidores.. (12) 

 

Face às subsequentes alterações da Diretiva n.º 76/768/CEE, e consequente adoção de diplomas 

avulsos, julgou o Governo, uma vez mais, ser oportuno consolidar num só diploma o regime 

aplicável aos produtos cosméticos e de higiene corporal, de novo com os objetivos de 

efetividade e clareza na aplicação da legislação em vigor e dar cumprimento às obrigações 

internacionais do Estado Português resultantes da aprovação de um conjunto de diretivas que 

visam a adaptação do regime ao constante progresso técnico e científico, culminando com a 

publicação, a 24 de setembro de 2008, do Decreto-Lei n.º 189/2008. (12) Em 11 de julho de 2013, 

por força da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, foi revogada a legislação 
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nacional que transpôs a Diretiva n.º 76/768/CEE, e as sucessivas alterações, sendo essa 

legislação substituída diretamente pelas disposições do regulamento. Manteve-se, no entanto, 

em vigor o disposto no Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, na sua redação atual, 

relativamente a matérias que não são abrangidas pelo regulamento supramencionado 

designadamente o aplicável a idioma utilizado na rotulagem (artigo 10.º, tendo em conta o 

estabelecido no artigo 11.º, n.º 5, do regulamento); unidades industriais (artigo 20.º); documento 

de conformidade (artigo 22.º); importação (artigo 23.º); técnico responsável (artigo 24.º); 

qualificação do técnico (artigo 25.º); fiscalização (artigo 29.º); colaboração com outras 

entidades (artigo 22.º) e normas sancionatórias correspondentes. (13) 

 

O Decreto-Lei n.º 189/2008, na sua redação atual, define, no artigo 2.º, alínea m) «menção 

publicitária» como toda a afirmação ou informação que tenha por objecto ou por efeito dirigir 

a atenção do consumidor para um produto cosmético com o fim de promover a sua aquisição. 

Adicionalmente, e no que respeita à proteção da saúde pública, é ainda referido, no artigo 3º, 

nº1, que os produtos cosméticos, ainda que colocados no mercado em conformidade com o 

presente decreto-lei, não devem prejudicar a saúde humana quando aplicados em condições 

normais ou razoavelmente previsíveis de utilização, tendo em conta, nomeadamente, a sua 

apresentação, rotulagem, instruções de utilização ou de eliminação, menções publicitárias, 

bem como qualquer outra indicação ou informação do fabricante, do seu mandatário ou de 

outro responsável pela colocação dos produtos cosméticos no mercado. (12) 

 

As normas da rotulagem e publicidade respeitantes a produtos cosméticos são estabelecidas no 

Capítulo III do Decreto-Lei supracitado, nomeadamente no artigo 11.º, referente ao princípio 

da verdade, onde é mencionado, no n.º 1, que a rotulagem, a apresentação, os impressos e os 

folhetos respeitantes aos produtos cosméticos, bem como o texto, as denominações de venda, 

marcas, imagens ou outros sinais, figurativos ou não, e as menções publicitárias não devem 

ser suscetíveis de induzir o consumidor em erro sobre as suas características ou ser utilizados 

para atribuir qualidades ou propriedades que não possuem ou que produtos cosméticos não 

podem possuir, designadamente, indicações terapêuticas ou atividade biocida, honrando o 

artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º1223/2009. (12) 

 

Exemplo do referido anteriormente são alguns termos ou expressões publicados pelo 

INFARMED, I. P. que, por referirem efeitos terapêuticos, medicamentosos, e/ou biocidas 

suscetíveis de induzir o consumidor em erro, se consideram inaceitáveis na rotulagem dos 
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produtos cosméticos: anti irritante / cicatrizante / ativa / estimula / melhora a circulação 

sanguínea / ação tónica da microcirculação / ação metabólica / drenante / relaxante muscular 

/ aquecimento / descontração / degrada gorduras / redutor de gorduras / /lipolítico / aumenta 

atividade metabólica das células adiposas / tratamento da queda do cabelo / estimula o 

crescimento do cabelo / ação descongestionante / vaso constritor/ vaso dilatador / anti-

edematoso / propriedades venotrópicas / recupera / restaura tecidos danificados / alivia a pele 

fragilizada / anti-inflamatório / antibacteriano/ bactericida / curativo / desinfetante / fungicida 

/ insensibilizante / medicinal ou ainda: qualquer designação ou marca, do produto, que sugira 

tratamento de doenças ou referências à aplicação do produto em pele lesada. (14) 

 

Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 189/2008, na sua redação atual, designadamente 

quanto à rotulagem, menções ou idioma utilizados, aplica-se também à publicidade de produtos 

cosméticos o disposto no Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 

de outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas, tal como estabelecido no artigo 12.º 

no Decreto-Lei inicialmente mencionado. (12) Assim, as menções publicitárias devem 

igualmente respeitar os princípios que regem a publicidade, nomeadamente licitude, 

identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor, assegurando a sua saúde 

e segurança. (15) 
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3. Alegações relativas a produtos cosméticos & critérios comuns 

 

3.1. Alegações relativas a produtos cosméticos 

 

A publicidade e outras formas de comunicação de marketing são atualmente meios vitais de 

comunicação entre os operadores económicos e os consumidores finais, ajudando a gerar 

mercados eficientes, quer nacional como internacionalmente, promovendo o desenvolvimento 

económico e trazendo benefícios significativos tanto para os consumidores e empresas, como 

para a sociedade em geral. (16) As alegações relativas aos produtos são assim instrumentos de 

marketing utilizados pelas empresas de cosméticos para distinguirem os seus produtos dos 

produtos da concorrência e, por conseguinte, poderem contribuir para o funcionamento do 

mercado interno e para fomentar a inovação e a concorrência entre empresas. (4)  

 

Nos termos do artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, as alegações relativas aos 

cosméticos correspondem a texto, denominações, marcas, imagens ou outros sinais, figurativos 

ou não, que explícita ou implicitamente transmitam características ou funções do produto na 

rotulagem, na disponibilização no mercado e na publicidade dos produtos cosméticos. Não 

incluem informações obrigatórias exigidas para os produtos cosméticos, por exemplo, pelo 

artigo 19.º do regulamento relativo aos produtos em matéria de rotulagem dos produtos. O 

artigo 20.º exige que as alegações não sejam utilizadas para atribuir aos produtos cosméticos 

[conforme definidos no artigo 2.º, n.º 1, alínea a) do regulamento relativo aos produtos 

cosméticos] características ou funções que não possuem. (4) 

 

As alegações respeitantes a produtos cosméticos têm como principal objetivo informar os 

utilizadores finais sobre as características e as qualidades dos produtos, tendo em conta as 

diferenças sociolinguísticas e culturais entre os cidadãos europeus. A informação ao 

consumidor é uma componente chave da interação entre a indústria de produtos cosméticos e 

os consumidores. (4) 

 

Os consumidores exigem, cada vez mais, produtos cosméticos inovadores, seguros, eficazes e 

de elevada qualidade, e a indústria está comprometida em responder a essa procura elevada. De 

fato, a indústria de produtos cosméticos está entre as mais inovadoras, como demonstrado pelo 

número de novos produtos lançados anualmente e pelo número de patentes registadas. Além 

disso, a indústria de produtos cosméticos é um dos grandes anunciantes em todos os meios de 
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comunicação. Por norma, os operadores económicos utilizam a rotulagem ou publicidade dos 

seus produtos como ferramentas de comunicação direta, o que pode originar uma lacuna 

linguística dado que o consumidor médio, por norma, não tem a capacidade de interpretar 

corretamente a linguagem utilizada nas alegações publicitadas. Embora seja crucial para a 

indústria informar o consumidor da inovação e ajudar a escolha do consumidor através da 

informação sobre os atributos dos seus produtos e da diferenciação de um produto da 

concorrência, as alegações relativas a produtos cosméticos devem estar sujeitas a regras 

destinadas a proteger tanto o consumidor médio quanto os fabricantes que respeitam a 

legislação em vigor. Assim importa garantir que as comunicações de marketing respeitantes aos 

produtos cosméticos sejam transparentes e responsáveis e a informação transmitida ao 

consumidor seja útil, compreensível e fiável e lhe permita tomar decisões informadas. (3, 17, 18, 

19) 

 

A nível europeu existe um compromisso na existência de publicidade e comunicações de 

marketing honestas, que não induzam em erro e informem devidamente o consumidor sobre as 

características dos produtos, considerando a sinceridade como o pilar básico e essencial de uma 

abordagem responsável para a publicidade de todos os produtos. A associação europeia de 

produtos cosméticos, Cosmetics Europe, trabalha proactivamente de forma a promover as 

melhores práticas no que diz respeito a alegações relativas a produtos cosméticos, em resposta 

às preocupações dos consumidores sobre qualquer impacto adverso que as alegações relativas 

a produtos cosméticos possam ter sobre os indivíduos e a sociedade como um todo. (18, 20) 

 

3.2. Critérios comuns (para justificação das alegações relativas a produtos cosméticos) 

 

A adoção de critérios comuns para as alegações relativas aos cosméticos configurou o passo 

mais importante da aplicação do artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 relativo aos 

produtos cosméticos. Os critérios comuns foram elaborados pelo subgrupo de trabalho sobre 

alegações criado ao abrigo do grupo de trabalho sobre os produtos cosméticos com o intuito de 

aplicar o artigo 20.º do regulamento relativo aos produtos cosméticos. (4) Os critérios comuns 

estabelecidos são seis: conformidade legal, veracidade, sustentação de prova, honestidade, 

imparcialidade e tomada de decisão informada, a escrutinar na secção seguinte. (ver 4.1.1.1 

Anexo I). 
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O artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 aplica-se a produtos que se integram na 

definição de produto cosmético conforme disposto no artigo 2.º desse regulamento. Os critérios 

comuns apenas se aplicam quando o produto em questão tiver sido avaliado como produto 

cosmético. Caso contrário, há o risco de, por exemplo, se concluir erroneamente que os produtos 

são cosméticos não conformes, quando, na realidade, são dispositivos médicos ou 

medicamentos. Cabe às autoridades competentes e ao Tribunal de Justiça decidir sobre qual o 

enquadramento regulamentar a aplicar caso a caso. (3,4) 

 

O principal objetivo da definição de critérios comuns é assim garantir um elevado nível de 

proteção dos utilizadores finais, em especial no que diz respeito às alegações enganosas 

relativas a produtos cosméticos. Uma abordagem comum ao nível da União permitirá não só 

assegurar uma melhor convergência das ações tomadas pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros, mas também evitar distorções no mercado interno. Embora garantindo que 

os mesmos princípios são respeitados em toda a UE, os critérios comuns não visam definir e 

especificar a redação que pode ser utilizada nas alegações relativas a produtos cosméticos. (3, 21) 

 

Os critérios comuns fornecem, deste modo, um quadro a nível da UE para as empresas e 

proporcionam às autoridades competentes dos Estados-Membros uma base jurídica muito mais 

sólida para decisões de controlo no mercado, devendo, por conseguinte, ser a referência para 

posteriores análises. As autoridades competentes podem, desta forma, verificar as alegações 

relativas aos cosméticos de uma forma muito mais simples quando utilizam os critérios comuns. 

(4) 

 

Os critérios comuns devem ser aplicáveis sem prejuízo do disposto na Diretiva 2005/29/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais 

desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno, na Diretiva 2006/114/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade 

enganosa e comparativa, e noutra legislação da União que seja aplicável. (3) 

 

Tal como anteriormente referido, cumpre à pessoa responsável assegurar a conformidade com 

o Regulamento (UE) n.º 655/2013, de 10 julho que estabelece critérios comuns para justificação 

das alegações relativas a produtos cosméticos. Quando um produto cosmético é colocado no 

mercado, a pessoa responsável deve conservar um ficheiro de informações sobre o produto que 

deve conter, entre outros, e sempre que a natureza ou o efeito do produto cosmético o 
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justifiquem, provas dos efeitos alegados para o produto cosmético, o qual deve ser atualizado 

sempre que necessário. (2) Por isso, as alegações respeitantes a produtos cosméticos, explícitas 

ou implícitas, devem ser coerentes com a documentação que prova o efeito alegado para o 

produto cosmético no ficheiro de informação sobre o produto e a sua redação dever estar em 

conformidade com os critérios comuns.  
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4. Normas Orientadoras  

 

4.1. “Technical document on cosmetic claims Agreed by the Sub-Working Group on Claims” 

 

Tal como anteriormente referido, e considerando o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, 

nomeadamente o artigo 20.º, foi criado o Regulamento (UE) n.º 655/2013 que estabelece 

critérios comuns harmonizados a nível da UE para justificação das alegações relativa aos 

produtos cosméticos. (19) O artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 indica que a 

Comissão deve elaborar, em cooperação com os Estados-Membros, um plano de ação relativo 

às alegações utilizadas e fixar prioridades para a determinação de critérios comuns que 

justifiquem a utilização de uma alegação. (2) 

 

Para facilitar a aplicação do Regulamento (UE) n.º 655/2013, e a aplicação harmonizada dos 

critérios comuns, a Comissão Europeia publicou orientações, em julho de 2013, através do 

documento “Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common 

criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products”. A Comissão e o 

subgrupo de trabalho sobre as alegações, a 3 de julho de 2017, atualizaram as referidas 

orientações por meio de um documento técnico, “Technical document on cosmetic claims 

Agreed by the Sub-Working Group on Claims”, que deve ser implementado desde 01 julho de 

2019. (22) O objetivo deste documento, que se destina a ser uma compilação das boas práticas, 

é fornecer às autoridades competentes nacionais e aos Tribunais nacionais orientações para o 

cumprimento, caso a caso, dos critérios comuns. (21, 23) 

 

O documento técnico não tem um carácter vinculativo e não reflete uma posição oficial da 

Comissão Europeia. Apenas o Tribunal de Justiça da União Europeia pode oferecer uma 

interpretação de carácter autoritário. (21, 23) 

 

O documento técnico manifesta o entendimento comum das autoridades competentes nacionais, 

muitas das quais já revelaram a intenção de cumprir com as orientações fornecidas pelo 

documento. (21, 23) Desta forma, é altamente recomendável o cumprimento destas orientações. 

Tal como anteriormente referido, o documento técnico encontra-se em vigor desde 01 julho de 

2019. Embora seja difícil estabelecer um prazo para um documento não juridicamente 

vinculativo, as Autoridades Nacionais e os Tribunais de Justiça provavelmente irão começar a 

considerar estas orientações, como referência, a partir dessa data. (24) 
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Em Portugal, o INFARMED, I.P., no âmbito da publicação do documento técnico, emitiu duas 

Circulares Informativas respeitantes às alegações de produtos cosméticos (Circular Informativa 

N.º 106/CD/100.20.200 de 27/07/2018 e Circular Informativa N.º 097/CD/550.20.001 de 

05/06/2019), reforçando o cumprimento dos critérios comuns estabelecidos pelo Regulamento 

(UE) n.º 655/2013 bem como a implementação do referido documento. Na Circular Informativa 

publicada em 2018 a Autoridade refere que, a partir de 1 de julho de 2019, não poderão ser 

disponibilizados produtos cosméticos no mercado nacional que não cumpram os novos 

elementos contidos no referido documento técnico. No entanto, a Circular emitida em 2019 

veio esclarecer que, se não estiverem envolvidas questões de segurança na sua utilização, os 

produtos cosméticos que já se encontrem no canal de distribuição podem ser escoados. O 

INFARMED, I.P. acrescentou ainda, na mesma Circular, que, se necessário, tomará medidas 

relativamente à utilização indevida de alegações ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 655/2013 

e do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. (5, 22) 

 

4.1.1 Anexos 

 

O documento técnico é composto pelo anexo I, que fornece uma descrição pormenorizada dos 

critérios comuns definidos pelo regulamento relativo às alegações, incluindo exemplos 

ilustrativos e não exaustivos de alegações, e pelo anexo II, o qual inclui as boas práticas 

relacionadas especificamente com o tipo de sustentação de prova utilizado para a justificação 

das alegações relativas aos cosméticos, ambos publicados em julho de 2013. A 3 de julho de 

2017 foram incluídos dois novos anexos (III e IV), que clarificam a utilização de alegações 

específicas, designadamente, «sem» e «hipoalergénico». A inclusão destes últimos anexos foi 

o resultado do Relatório da Comissão, já referido anteriormente, onde ficou evidente a 

necessidade de clarificar as referidas alegações. (4, 5)  

 

4.1.1.1. Anexo I – Critérios comuns utilizados nas alegações relativas a produtos cosméticos 

 

De acordo com o Regulamento (UE) nº 655/2013, as alegações relativas a produtos cosméticos 

devem cumprir com os seguintes critérios comuns: conformidade legal, veracidade, sustentação 

de prova, honestidade, imparcialidade e tomada de decisão informada. Todos os critérios 

apresentam equivalente relevância e são descritos seguidamente. (21) 
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1. Conformidade legal 

Não devem ser permitidas as alegações que indiquem que o produto foi autorizado ou aprovado 

por uma autoridade competente da União, uma vez que um produto cosmético é autorizado na 

União sem qualquer aprovação governamental. A marcação CE também não deve ser associada 

a produtos cosméticos uma vez que poderá induzir o consumidor a pensar que o produto se 

encontra sob regulação diferente do regulamento dos produtos cosméticos (excluindo os 

produtos que se enquadram simultaneamente na legislação de produtos cosméticos e 

brinquedos). Por exemplo, não é permitido alegar que um produto cumpre com o regulamento 

dos produtos cosméticos, uma vez que todos os produtos colocados no mercado devem cumprir 

essa exigência legal. (3, 21) 

 

Adicionalmente, alegações que veiculem a ideia de que um produto tem uma ação benéfica 

específica quando esta é simplesmente conforme com as exigências legais mínimas também 

não devem ser permitidas. A aceitabilidade de uma alegação deve ser baseada na perceção de 

um produto cosmético que tenha o utilizador final comum, razoavelmente bem informado, 

razoavelmente atento e prudente, tendo em conta fatores sociais, culturais e linguísticos no 

mercado em questão. (3) 

 

Desta forma, alegações que indicam, por exemplo, um efeito medicinal num produto cosmético, 

infringem o critério da «conformidade legal», sendo uma das alegações mais perigosamente 

enganosas para os consumidores. Acreditar que um produto cosmético tem efeitos terapêuticos 

e propriedades medicinais pode levar os consumidores a adiar uma consulta médica e a seguir 

o seu próprio tratamento (por exemplo, efeitos terapêuticos na pele, circulação sanguínea, 

tecidos profundos, músculos, articulações, veias ou tecido adiposo, função anti-inflamatória e 

propriedades curativas). (4)  

 

Alegações que salientam a ausência de ingredientes proibidos infringem igualmente o critério 

da «conformidade legal», e por isso também não são permitidas (por exemplo a alegação “não 

contém hidroquinona” não é permitida uma vez que a utilização desse ingrediente em produtos 

cosméticos se encontra proibida perante a legislação em vigor). (3, 21, 23)  

 

Adicionalmente as alegações que mencionam o cumprimento das normas de qualidade da UE 

e «boas práticas de fabrico» são também consideradas não conformes dado que podem 
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confundir os consumidores e aumentar a concorrência com outros fabricantes que também 

cumprem o regulamento relativo aos produtos cosméticos, mas que não tornam isso claro. (4) 

 

2. Veracidade 

No âmbito geral, a publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos. (15) 

 

Se, em relação a um produto cosmético, for efetuada a alegação de que o mesmo contém um 

ingrediente específico, deve, de facto, verificar-se a presença desse ingrediente. Por exemplo, 

produtos que, explicita ou implicitamente, aleguem a presença de mel devem efetivamente 

conter esse ingrediente, e não apenas, por exemplo, a sua fragrância, para que a alegação seja 

considerada verdadeira. (3, 21) 

 

As alegações ou a apresentação geral do produto cosmético não devem ser baseadas em 

informações falsas ou irrelevantes, como por exemplo alegar que um produto não tem silicone 

quando o mesmo se encontra na sua composição ou alegar que um produto apresenta, por 

exemplo, 48 horas de hidratação quando apenas existe evidência que suporte um período 

inferior de hidratação. (21) 

 

As alegações relativas a um ingrediente e que façam referência às suas propriedades não devem 

implicar que o produto acabado também apresenta essas propriedades, se não for este o caso. A 

título exemplificativo, a alegação “contém aloé vera hidratante” não deverá ser efetuada se o 

produto em si não tem propriedades hidratantes. (3, 21) 

 

Por último, as mensagens de natureza comercial não devem implicar que expressões de opinião 

constituem alegações verificadas, salvo se essa opinião refletir evidência verificável. (3, 21) 

 

3. Sustentação de prova 

As alegações relativas a produtos cosméticos, explícitas ou implícitas, devem ser baseadas em 

elementos comprovativos adequados e verificáveis, independentemente do género de suporte 

probatório em que as mesmas se auxiliam, incluindo avaliações de peritos, quando apropriado. 

As metodologias mais apropriadas, e satisfatórias, a serem utilizadas para substanciar uma 

alegação são estabelecidas pela pessoa responsável. A sua adequação e relevância podem ser 

avaliadas por parte das autoridades no âmbito das atividades de controlo do mercado. Os 

elementos comprovativos mais apropriados são igualmente estabelecidos pela pessoa 
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responsável e devem estar devidamente justificados, onde necessário, no ficheiro de 

informações sobre o produto cosmético. A pessoa responsável deverá igualmente ser detentora 

de evidências científicas que comprovem uma alegação e, para esse efeito, poderão consultar 

um perito o qual fornecerá os elementos mais adequados. É ainda da responsabilidade da pessoa 

responsável assegurar que os elementos comprovativos se mantêm aplicáveis quando ocorre 

uma alteração de formulação num produto cosmético. (3, 21) 

 

Por exemplo, quando utilizada a alegação «não ensaiado em animais» através da presença do 

logótipo do coelho ou de texto (figura 2), a pessoa responsável terá de dispor de provas disso 

para todos os componentes cosméticos de forma a cumprir com o critério da «sustentação de 

prova». Desde 2013, o regulamento relativo aos produtos cosméticos proíbe a utilização de 

cosméticos ou substâncias ensaiadas em animais enquanto parte do produto cosmético final 

(figura 3). (4) 

 

 
(in https://www.leapingbunny.org; 

consultado em 20/08/2019) 

 
(in https://www.peta.org/ 

consultado em 20/08/2019) 

 
(in https://www.choosecrueltyfree.org.au/ 

consultado em 20/08/2019) 

Figura 2 – exemplos de logótipos do coelho utilizados nas alegações «não ensaiado 

em animais» 

 

 
Figura 3 – histórico ilustrativo da proibição dos ensaios em animais em produtos cosméticos 

na UE (in http://www.understandinganimalresearch.org.uk/openness/cosmetics/; consultado 

em 20/08/2019) 

 

https://www.leapingbunny.org/
https://www.peta.org/
https://www.choosecrueltyfree.org.au/
http://www.understandinganimalresearch.org.uk/openness/cosmetics/
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A substanciação da evidência das alegações deve ter em conta as práticas do estado da arte. 

Sempre que sejam utilizados estudos como evidência, os mesmos devem ser relevantes para o 

produto e para o benefício alegado, e devem obedecer a metodologias (válidas, fiáveis e 

reprodutíveis) bem concebidas e conduzidas e que respeitem as considerações éticas. O nível 

de evidência ou de substanciação deve ser coerente com o tipo de alegação apresentada, em 

especial no caso de alegações em que a falta de eficácia pode originar um problema de 

segurança, como por exemplo as alegações relativas aos protetores solares, as quais devem 

respeitar a Recomendação da Comissão de 22 de setembro de 2006 (ver secção 4.2). (3, 21) 

 

As afirmações em que o exagero é patente, as quais não são tomadas à letra pelo consumidor 

final comum (hipérbole), ou afirmações de natureza abstrata não requerem substanciação tal 

como, por exemplo, a alegação “este perfume dá-te asas” uma vez que não é expectável que a 

alegação seja interpretada de forma literal. (3, 21) Tal é também suportado pelo disposto no artigo 

5.º da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais que refere “…a prática 

publicitária comum e legítima que consiste em fazer afirmações exageradas ou afirmações que 

não são destinadas a ser interpretadas literalmente” não é considerada prática comercial 

desleal. (10) 

 

Uma alegação que extrapole (de forma explícita ou implícita) as propriedades de um 

determinado ingrediente do produto acabado deve ser sustentada por evidência adequada e 

verificável, por exemplo, através da demonstração da presença do ingrediente com uma 

concentração efetiva. (3, 21) É o caso, por exemplo, das alegações que salientem que a função de 

um dos ingredientes corresponde à função do produto mas, devido à baixa concentração do 

ingrediente no produto, a sua eficácia não pode ser alcançada e, assim, a sustentação de prova 

para a função alegada é considerada insuficiente. (4) 

 

A avaliação da aceitabilidade de uma alegação deve ser feita com base na suficiência da prova 

de todos os estudos, dados e informações disponíveis de acordo com a natureza da alegação e 

com o conhecimento geral prevalecente dos utilizadores finais. (3, 21) 

 

4. Honestidade 

As apresentações de desempenho de um produto não devem ir para além da evidência de 

suporte disponível. Por exemplo, a alegação “um milhão de consumidores prefere este produto” 

não deve ser permitida se tem por base apenas os dados de venda de um milhão de embalagens 
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do produto. Adicionalmente, alegações relativas à eficácia não devem ter como base imagens 

“antes” / “depois” manipuladas eletronicamente se a sua exibição for traiçoeira quanto ao 

desempenho do produto, dado que pode provocar no destinatário perceções sensoriais de que 

ele não chega a tomar consciência. (3, 15, 21) No entanto é aceitável a utilização determinadas 

técnicas desde que não atribuam aos produtos características ou funções que não possuem. Por 

exemplo, a utilização do exagero óbvio ou imagens de beleza estilizadas, que não devem ser 

interpretadas literalmente, ou a utilização de técnicas que realçam a beleza das imagens, 

independentes do produto ou efeito alegado, não são consideradas como publicidade enganosa. 

(20) 

 

As alegações não devem atribuir ao produto em causa características específicas (ou seja, 

únicas), caso produtos semelhantes possuam as mesmas características como é, por exemplo, o 

caso das alegações sobre propriedades melhoradas de uma nova formulação que devem refletir 

a verdadeira melhoria e não devem ser exageradas. (3, 21) 

 

Se a ação de um produto estiver associada a condições específicas, como, por exemplo, a 

utilização em associação com outros produtos, este facto deve ser claramente indicado. Se uma 

alegação relativa ao desempenho de um produto tem por base a sua utilização com outro 

produto (por exemplo, um champô e um amaciador), tal deve ser explicitamente especificado. 

(3, 21) 

 

5. Imparcialidade  

A «imparcialidade» foi incluída nos critérios comuns enquanto critério determinante destinado 

a proteger os interesses dos concorrentes e o comércio leal. (4) 

 

As alegações relativas a produtos cosméticos devem ser objetivas e não devem depreciar os 

concorrentes, nem depreciar os ingredientes utilizados de forma legal, tal como alegar que 

“contrariamente ao produto X, este produto não contém o ingrediente Y que é irritante” ou 

alegar “percentagem baixa de alergénios uma vez que o produto não contém conservantes” 

dado que assume que todos os conservantes são alergénicos. (3, 21) A alegação «sem», como por 

exemplo a alegação «sem parabenos», atrativa para efeitos de marketing devido à atenção dos 

meios de comunicação social, é igualmente considerada ser contrária ao critério da 

«imparcialidade», porquanto deprecia ingredientes legalmente autorizados (ver secção 4.1.1.3. 

Anexo III). (4)  
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As alegações relativas a produtos cosméticos não devem criar confusão com o produto de um 

concorrente tal como comparar a eficácia contra a transpiração entre um anti perspirante e um 

desodorizante uma vez que se se tratam de produtos com funções distintas. (3, 21) 

 

6. Tomada de decisão informada  

As alegações devem ser claras, compreensíveis para o utilizador final comum e são parte 

integrante dos produtos e devem conter informações que permitam ao utilizador final comum 

fazer uma escolha informada. (3) 

 

As mensagens de natureza comercial devem ter em conta a capacidade de o público-alvo 

(conjunto da população dos Estados-Membros pertinentes ou segmentos da população, por 

exemplo, os utilizadores finais de diferentes idades e género) compreender a comunicação, o 

que é complementado pelo disposto no artigo 5.º da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 

comerciais desleais que refere As práticas comerciais que são susceptíveis de distorcer 

substancialmente o comportamento económico de um único grupo, claramente identificável, de 

consumidores(..), de uma forma que se considere que o profissional poderia razoavelmente ter 

previsto, devem ser avaliadas do ponto de vista do membro médio desse grupo. (3, 10, 21) 

As mensagens de natureza comercial devem ser claras, exatas, pertinentes e compreensíveis 

pelo público-alvo. (3) 

 

4.1.1.2. Anexo II - Boas práticas relacionadas especificamente com o tipo de sustentação de 

prova 

 

A sustentação de uma alegação relativa a um produto cosmético deve ser uma parte integrante 

do desenvolvimento e do design do produto e não deve seguir um padrão rígido pré-concebido, 

sobreposto após o desenvolvimento, apenas com a finalidade de suportar as alegações 

respeitantes ao desempenho e benefícios do produto. (25) 

 

Podem ser utilizados diferentes tipos de elementos comprovativos para substanciar uma 

alegação. É prática comum a utilização de estudos experimentais, ensaios de perceção do 

consumidor e/ou utilização de informação publicada ou mesmo uma associação destes. (21) 
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Boas práticas aplicáveis aos estudos experimentais 

Os estudos experimentais incluem, mas não são limitados a, estudos in silico, in vitro, ex vivo, 

acompanhados por métodos bioquímicos ou instrumentais, estudos conduzidos em voluntários, 

avaliações sensoriais, etc. Podem ser utilizados diferentes tipos de estudos experimentais para 

fornecer dados respeitantes ao desempenho de produtos cosméticos. Estes estudos devem 

englobar métodos reprodutíveis e confiáveis e seguir metodologias cientificamente válidas e 

bem concebidas, em conformidade com as boas práticas. Os critérios utilizados para avaliar o 

desempenho de um produto devem ser definidos com precisão e escolhidos de acordo com o 

objetivo de cada ensaio. (21) 

 

Os aspetos experimentais dos estudos exigem confiança no conhecimento e noção de princípios 

estatísticos de forma a assegurar que os estudos alcançam conclusões válidas, estatística e 

cientificamente. Deve ser elaborado um protocolo, devidamente validado, a fim de permitir que 

o estudo seja conduzido e monitorizado de forma adequada, assegurando assim a sua qualidade. 

O processamento dos dados e a interpretação dos resultados deve ser justa e não deve 

ultrapassar os limites da significância do ensaio. Os ensaios ex vivo/in vitro, para que possam 

ser utilizados como evidência, devem ser preditivos de uma ação ou representativos de um 

efeito in vivo. No entanto, se necessário, estudos em humanos devem validar esses efeitos 

preditivos. (21) 

 

Os produtos cosméticos podem incluir alegações relacionadas com a natureza dos estudos 

experimentais. As expectativas de um consumidor, relativamente a essas alegações, podem 

variar dependendo, em particular, da apresentação da alegação e do seu contexto específico. 

Contudo, em todas as circunstâncias, os consumidores esperam que tais alegações sejam apenas 

efetuadas quando os efeitos testados são favoráveis. (21) 

 

A alegação “tolerante” significa que o produto foi sujeito a ensaios sob a supervisão de um 

profissional qualificado com o objetivo de estudar a sua tolerância numa população alvo e que 

os resultados desses ensaios revelaram que o produto era bem tolerado por esse grupo. A 

alegação “testado sob supervisão médica” indica que o produto foi sujeito a ensaios conduzidos 

sob supervisão de um profissional com formação médica. Dependendo da apresentação da 

alegação, poderá, por exemplo, referir-se a uma eficácia específica do produto ou a tolerância 

da pele. (21) 

 



 

28 
 

A alegação “dermatologicamente testado”, vulgarmente utilizada, implica que o produto foi 

testado em humanos sob a supervisão de um dermatologista. Dependendo da apresentação da 

alegação, poderá referir-se à eficácia específica ou tolerância do produto. Os estudos de 

perceção do consumidor não são adequados para suportar esta alegação. A alegação 

“dermatologicamente testado”, aplicada a produtos cosméticos, foi avaliada pelo Tribunal de 

Justiça da UE e, na sua decisão, o Tribunal clarificou que a expectativa do consumidor comum 

respeitante a essa alegação é a de um produto que foi sujeito a ensaios com o objetivo de estudar 

os seus efeitos na pele e que os resultados desses ensaios foram positivos e revelaram que o 

produto era bem tolerado. O mesmo princípio é aplicável a alegações respeitantes a outras 

especialidades médicas. A alegação “testado clinicamente” refere-se à experiência, processo ou 

condições em que os ensaios foram realizados, significando que o produto foi testado em 

humanos sob a supervisão de um profissional com formação médica, ou outro profissional com 

qualificação científica, em conformidade com um protocolo clínico ou numa situação clínica. 

(21)  

 

Boas práticas aplicáveis aos ensaios de perceção do consumidor 

Estes ensaios avaliam a perceção do consumidor no que diz respeito à eficácia do produto e 

propriedades cosméticas, com base em parâmetros que possam ser observados ou sentidos. Tal 

como anteriormente referido, os aspetos experimentais dos estudos exigem confiança no 

conhecimento e noção de princípios estatísticos de forma a assegurar que os estudos alcançam 

conclusões cientificamente válidas e um protocolo, devidamente validado, deve ser elaborado 

a fim de permitir que o estudo seja conduzido e monitorizado de forma adequada, assegurando 

assim a sua qualidade. (21) 

 

Um ponto crítico para a legitimidade dos ensaios de perceção do consumidor reside na redação 

dos questionários. As questões e respostas propostas devem ser suficientemente claras de modo 

a serem entendidas inequivocamente pelos participantes, e a escala de resposta deve ser 

equilibrada para não influenciar a resposta. Deve ser dada especial atenção à redação das 

questões pois as respetivas respostas serão utilizadas para substanciar uma alegação: a alegação 

deve ser diretamente substanciada pelos resultados relacionados com a questão relevante, sem 

qualquer interpretação questionável. (21) 

 

Boas práticas aplicáveis à utilização de informação publicada 
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A informação publicada pode incluir publicações científicas, dados científicos ao estado-da-

arte e de mercado. (21) 

 

A referência a publicações científicas respeitantes a ingredientes, ou associações de 

ingredientes, para substanciar uma determinada alegação é aceitável, desde que relevante para 

o produto cosmético e alegação efetuada. (21) 

 

Os dados do mercado (por exemplo, a quota de mercado de uma empresa numa categoria de 

um produto específico num país em particular) pode ser considerada uma fonte de informação 

legítima para substanciar uma alegação. Tais dados devem ser relevantes para a alegação 

efetuada e representativos do mercado em questão. Por exemplo, alegar ser líder de vendas de 

um determinado produto na Europa deve ser suportado através dos dados de vendas 

provenientes de fontes credíveis tais como empresas de estudos de mercado. (21) 

 

4.1.1.3. Anexo III – alegações “Sem (um ingrediente autorizado)”  

 

No que diz respeito às alegações “Sem”, é necessária orientação adicional para a aplicação dos 

critérios comuns para fornecer aos consumidores e profissionais uma proteção adequada e 

suficiente das alegações enganosas. A alegação “Sem” é considerada depreciativa, dado que 

está a dar uma impressão negativa ao consumidor sobre um ingrediente autorizado e com 

segurança comprovada cientificamente. (4, 21) 

 

Tal como anteriormente referido, alegações que salientam a ausência de ingredientes proibidos 

infringem o critério da «conformidade legal». As alegações “Sem”, ou alegações semelhantes, 

não devem assim ser efetuadas quando referentes a ingredientes cuja utilização se encontra 

proibida pelo Regulamento (CE) n.º 1223/2009, como é o caso, por exemplo, da alegação “Sem 

corticosteroides”. (21) 

 

Caso as alegações relativas à ausência de um ingrediente sejam efetuadas relativamente a um 

grupo funcional incluído no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, tais como conservantes ou 

corantes, o produto não deverá conter nenhum ingrediente que pertença a esse grupo. Se for 

alegado que um produto não contém um ingrediente específico, o ingrediente não deve estar 

presente ou ser liberto. Por exemplo, a alegação “sem formaldeído” não é permitida se o produto 
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incluir um ingrediente libertador de formaldeído (por exemplo, diazolidinil ureia), o que 

infringe assim o critério da «veracidade». (21) 

 

Adicionalmente, e também como já referido, e em conformidade com o critério da “sustentação 

de prova”, as alegações relativas a produtos cosméticos, explícitas ou implícitas, devem ser 

baseadas em elementos comprovativos adequados e verificáveis. Consequentemente, a ausência 

de um ingrediente específico deve cumprir com o disposto anterior e deve ser demonstrada 

através de evidências adequadas e verificáveis. (21) 

 

As alegações “Sem”, ou semelhantes, não são permitidas quando referentes a um ingrediente 

que não é tipicamente utilizado em determinados produtos cosméticos, como é, por exemplo, o 

caso das fragrâncias finas que normalmente contém elevadas concentrações de álcool, 

permitindo que não seja necessário a inclusão de um conservante. Neste caso, não será honesto 

alegar que uma determinada fragância fina não contém conservantes. Estas alegações também 

não são permitidas quando implicam propriedades garantidas do produto, com base na ausência 

de um ingrediente. Por exemplo, a alegação “sem alérgenos/substâncias sensibilizantes” 

infringe o critério da «honestidade», uma vez que a ausência completa do risco de uma reação 

alérgica não pode ser garantida e o produto não poderá dar essa impressão. Ainda, as alegações 

“Sem”, ou semelhantes, respeitantes a grupos funcionais de ingredientes não são permitidas se 

o produto inclui ingredientes com múltiplas funções e, entre essas funções está presente a que 

o produto alega ser livre de (poderão existir exceções (por exemplo com base nos resultados de 

um ensaio de eficácia da formulação sem o(s) ingrediente(s) em particular)). A alegação “Sem 

conservantes” não pode ser utilizada quando o produto incluí um ingrediente, ou vários, que 

demonstre, ou demonstrem, um efeito protetor contra microrganismos e que não está, ou não 

estão, incluído(s) no Anexo V do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 (por exemplo, o álcool). No 

entanto, se a pessoa responsável possuir evidência que o ingrediente em particular, ou 

associação de ingredientes, não contribui para a conservação do produto, poderá ser apropriado 

a sua utilização. Adicionalmente, a alegação “Sem perfume” também não deve ser utilizada 

quando um produto contém um ingrediente que exerce uma função perfumante, 

independentemente se possui outras funções no produto cosmético. (3, 21) 

 

As alegações “Sem”, ou semelhantes, não são também permitidas quando envolvem uma 

mensagem depreciativa, principalmente quando se baseiam maioritariamente numa perceção 

negativa sobre a segurança do ingrediente (ou grupo de ingredientes). Por exemplo, 
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determinados parabenos são seguros, quando utilizados em conformidade com o Regulamento 

(CE) n.º 1223/2009. Considerando o facto que todos os produtos cosméticos devem ser seguros, 

a alegação “Sem parabenos” não é aceitável uma vez que denigre o grupo dos parabenos (figura 

4). A alegação “Sem fenoxietanol” infringe igualmente o critério da «imparcialidade». O 

fenoxietanol também é considerado seguro, se cumprir com o regulamento anteriormente 

mencionado e desta forma a alegação não é aceitável dado que denigre um ingrediente 

autorizado. (21) 

 

 
Figura 4 – símbolos ilustrativos das alegações “sem” (adaptado de 

https://www.ecomundo.eu/en/blog/cosmetic-claims-to-avoid; https://labmuffin.com/should-

you-be-avoiding-parabens-the-science/; consultado em 29/08/2019) 

 

As alegações devem ser claras e compreensíveis para o utilizador final comum e conter 

informações que permitam ao utilizador final comum fazer uma escolha informada, como já 

referido anteriormente. Desta forma, as alegações “Sem”, ou semelhantes, devem ser permitidas 

quando possibilitam uma escolha informada a uma determinada população alvo, desde que 

cumpram com os restantes critérios comuns, como, por exemplo, a alegação “Sem álcool”, 

incluída num elixir para utilização familiar; “Sem ingredientes derivados de animais” ou 

“Vegan”, quando o produto é destinado a vegans (figura 5), ou “Sem acetona”, incluída num 

verniz para os consumidores que pretendam evitar o seu cheiro. (21) 

 
Figura 5 - símbolos ilustrativos das alegações “Vegan” e “Sem álcool” (adaptado de 

https://youarewhatyoueatnashville.wordpress.com/2015/07/15/the-importance-of-cruelty-

free-beauty-products/; http://www.dentalsreview.com/mouthwash-bad-breath-review/; 

consultado em 20/08/2019) 

 

https://www.ecomundo.eu/en/blog/cosmetic-claims-to-avoid
https://labmuffin.com/should-you-be-avoiding-parabens-the-science/
https://labmuffin.com/should-you-be-avoiding-parabens-the-science/
https://youarewhatyoueatnashville.wordpress.com/2015/07/15/the-importance-of-cruelty-free-beauty-products/
https://youarewhatyoueatnashville.wordpress.com/2015/07/15/the-importance-of-cruelty-free-beauty-products/
http://www.dentalsreview.com/mouthwash-bad-breath-review/
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4.1.1.4. Anexo IV– alegações “Hipoalergénico” 

 

A alegação “hipoalergénico” apenas pode ser utilizada em casos em que o produto cosmético 

foi concebido de forma a minimizar o seu potencial alergénico. A pessoa responsável deve 

possuir evidência de suporte à alegação através da verificação e confirmação de muito baixo 

potencial alergénico do produto, por meio de dados científicos robustos e estatisticamente 

relevantes. Esta avaliação deve ser atualizada continuamente, à luz de novos dados. (21) 

 

Se um produto cosmético alegar ser hipoalergénico, a presença de alérgenos conhecidos, ou 

seus percursores, deve ser totalmente evitada, em particular substâncias ou misturas: 

- identificadas como sensibilizantes pelo Comité Científico da Segurança dos Consumidores 

(CCSC) ou comités anteriores de avaliação da segurança de ingredientes cosméticos; 

- identificadas como sensibilizantes cutâneos por outros comités oficiais de avaliação de risco; 

- abrangidas pela classificação de sensibilizantes cutâneos de categoria 1, subcategoria 1ª ou 1-

B, com base nos novos critérios estabelecidos no Regulamento CLP (secção 3.4.2.2. do 

Regulamento (UE) n.º 286/2011 da Comissão de 10 de março de 2011, na sua redação atual); 

- identificadas pela empresa no âmbito da avaliação de reclamações dos consumidores; 

- geralmente reconhecidas como sensibilizantes na literatura científica; 

- para as quais dados relevantes sobre o seu potencial sensibilizante não estejam disponíveis. 

(21) 

 

A utilização da alegação “hipoalergénico” (figura 6) não garante a completa ausência de risco 

de uma reação alérgica e um produto cosmético não deve dar essa impressão. As empresas 

devem, no entanto, considerar se os consumidores, nos respetivos países, compreendem a 

alegação “hipoalergénico”. (21) 

  
 

Figura 6 - símbolos ilustrativos da alegação “Hipoalergénico” (adaptado de 

http://cosmeticsciencereview.com/2014/11/21/hypoallergenic-cosmetics-what-are-they/; 

https://www.barenuhcessities.com/pages/awards-certifications; 

https://pt.depositphotos.com/vector-images/hypoallergenic-logo.html; consultado em 

20/08/2019) 

http://cosmeticsciencereview.com/2014/11/21/hypoallergenic-cosmetics-what-are-they/
https://www.barenuhcessities.com/pages/awards-certifications
https://pt.depositphotos.com/vector-images/hypoallergenic-logo.html
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4.2. Recomendação da Comissão de 22 de setembro de 2006 relativa à eficácia e às 

propriedades reivindicadas dos protetores solares 

 

Os protetores solares são produtos cosméticos na aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do 

Regulamento (CE) n.º 1223/2009, destinados a serem utilizados na prevenção dos malefícios 

causados pela radiação solar. Desta forma, quando colocados no mercado comunitário, os 

protetores solares não devem prejudicar a saúde humana quando aplicados em condições 

normais ou razoavelmente previsíveis de utilização, tendo em conta, nomeadamente, a 

apresentação do produto, a sua rotulagem e eventuais instruções de utilização. Importa recordar 

que na rotulagem, na disponibilização no mercado e na publicidade dos produtos cosméticos, o 

texto, as denominações, marcas, imagens ou outros sinais, figurativos ou não, não podem ser 

utilizados para atribuir a esses produtos características ou funções que não possuem. (26) 

 

A Comissão Europeia sentiu a necessidade de apresentar exemplos de reivindicações que não 

devem ser feitas relativamente aos protetores solares, às precauções que devem ser observadas 

e às instruções de utilização recomendadas para algumas das características reivindicadas, 

embora a indústria tenha já feito alguns esforços a este respeito. (26) 

 

Os protetores solares são produtos utilizados por um elevado número de consumidores, de todas 

as faixas etárias, de grande expressão no universo de produtos cosmético e de extrema 

relevância em termos de saúde pública. (27) Os protetores solares podem ser eficazes na 

prevenção das queimaduras solares e para apresentarem estas características preventivas têm 

de proteger contra as radiações UVB e UVA e, por conseguinte, devem assim conter proteção 

UVB e UVA. Importa ressalvar que nem mesmo os protetores solares muito eficazes e que 

protegem das radiações UVB e UVA podem garantir proteção completa contra os riscos da 

radiação UV para a saúde. Consequentemente, os protetores solares não devem reivindicar ou 

dar a impressão de que constituem proteção total contra os riscos decorrentes da sobre-

exposição à radiação UV (como «sunblock», «ecrã total» ou «proteção total»). Isso aplica-se 

particularmente à exposição solar de bebés e crianças de tenra idade. Como a exposição solar 

na infância contribui, de forma importante, para o desenvolvimento posterior do cancro de pele, 

os protetores solares não devem dar a impressão de que constituem proteção suficiente para 

bebés e crianças de tenra idade. Adicionalmente, os protetores solares devem ostentar 
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advertências que indiquem que não asseguram 100 % de proteção, assim como conselhos 

quanto às precauções a ter para além da sua utilização. (26) 

 

Não devem também fazer-se reivindicações que impliquem a ausência de necessidade de 

reaplicar o produto em quaisquer circunstâncias (como «proteção durante todo o dia»). As 

reivindicações que indicam a proteção UVB e UVA só devem ser feitas se a proteção for igual 

ou superior aos níveis descritos no ponto 10 das Recomendação da Comissão. A eficácia dos 

protetores solares deve ser indicada no rótulo com referência a categorias como «baixa», 

«média», «elevada» e «muito elevada». Cada categoria deve ser equivalente a um grau 

normalizado de proteção contra as radiações UVB e UVA. A variedade de números usados nos 

rótulos para indicar os fatores de proteção solar deve ser restringida com vista a facilitar a 

comparação entre diferentes produtos, sem reduzir o leque de opções do consumidor. A 

categoria de protetores solares deve ser indicada no rótulo de forma pelo menos tão destacada 

como o fator de proteção solar. (26) 

 

As reivindicações respeitantes à eficácia dos protetores solares devem ser simples, inequívocas 

e significativas e assentar em critérios normalizados e reprodutíveis, para ajudarem o 

consumidor a comparar produtos e a escolher o produto certo para uma determinada exposição 

e um dado tipo de pele. Os consumidores devem ser informados sobre os riscos provenientes 

da exposição solar excessiva. Além disso, têm necessidade de orientações relativamente ao 

protetor solar adequado em termos de eficácia, tendo em conta o grau de exposição solar e o 

tipo de pele. (26) 

 

4.3. Princípios Orientadores em matéria de Publicidade e Comunicações de Marketing 

Responsáveis  

 

A autorregulação tem sido uma prática há muito seguida no domínio da publicidade, com as 

três partes principais da indústria da publicidade (anunciantes, agências e meios de 

comunicação social) a trabalharem em conjunto e a comprometerem-se com regras específicas 

e códigos de boas práticas e de conduta. Esses códigos são confiados a organismos de 

autorregulação da publicidade, responsáveis pela sua criação, revisão, aplicação e 

cumprimento. O pacote «legislar melhor» da Comissão refere-se aos instrumentos de 

autorregulação como importantes e complementares dos instrumentos regulamentares. A 
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autorregulação encontra-se consagrada na legislação, por exemplo, no artigo 2.º, alínea f), da 

diretiva relativa às práticas comerciais desleais. (4, 10) 

 

Os sistemas de autorregulação ajudam assim o setor a fornecer um nível adicional de proteção 

dos consumidores, alimentando a confiança dos consumidores nas marcas através da promoção 

da publicidade responsável. (4) A associação europeia de produtos cosméticos adota atualmente 

uma abordagem de autorregulação no que diz respeito à publicidade e às alegações relativas a 

produtos cosméticos, em paralelo com toda a legislação relevante que regula a publicidade na 

UE. Face a diferenças de cultura, linguagem e tendências sociais entre países, uma abordagem 

puramente legislativa torna virtualmente impossível monitorizar e implementar um sistema 

adequado de controlo que proteja os consumidores das alegações enganosas ou ofensivas, ao 

mesmo tempo em que concede flexibilidade na divulgação de publicidade eficaz para as 

empresas. (18) 

 

Para complementar a lista de critérios comuns para justificação das alegações relativas a 

produtos cosméticos da Comissão Europeia, a associação europeia de produtos cosméticos, 

Cosmetics Europe, elaborou uma Carta e Princípios Orientadores em matéria de Publicidade e 

Comunicações de Marketing Responsáveis («C&GPs») em relação à publicidade dos produtos 

cosméticos na UE. (4) Os princípios orientadores correspondem a um enquadramento específico 

respeitante aos produtos cosméticos que consolidam os princípios e as boas práticas existentes 

e estabelecem um consenso para a publicidade e comunicações de marketing de cosméticos na 

Europa. No entanto, tal como acontece com todos os instrumentos de autorregulação, podem 

ser necessárias adaptações para refletir as condições em cada Estado-Membro, de forma a tornar 

esses princípios eficazes e credíveis. (18, 20)  

 

Os princípios orientadores respeitam as disposições relevantes incluídas na Diretiva 

2005/29/CE, Diretiva 2006/14/CE, no artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e no 

Código de Práticas de Publicidade e Comunicações de Marketing da Câmara de Comércio 

Internacional (ICC Code of Advertising and Marketing Communication). Os princípios 

orientadores definem-se como a sinceridade publicitária, que compreende a sustentação de 

prova, honestidade nas imagens utilizadas, testemunhos e recomendações de especialistas e 

aspetos ambientais na publicidade, e como a responsabilidade social. (20) 
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No que diz respeito à sustentação de prova, os princípios reforçam que as alegações relativas a 

produtos cosméticos devem cumprir com o Regulamento (UE) n.º 655/2013 bem como com o 

anexo II do documento técnico, referindo que as alegações de produtos cosméticos, explícitas 

ou implícitas, devem ser suportadas por evidências, adequadas e apropriadas, que comprovem 

o desempenho de um produto. Acrescentam ainda que o contexto específico e as circunstâncias 

em que a alegação é realizada (incluindo fatores sociais e culturais) devem ser considerados. 

(20) 

 

Nas imagens utilizadas, as técnicas digitais podem ser usadas de forma a realçar a beleza das 

imagens com o objetivo de transmitir personalidade e posicionamento de uma marca ou 

qualquer benefício específico do produto. No entanto, a utilização de técnicas de pré e pós-

produção deve obedecer aos seguintes princípios: garantir que a ilustração referente ao 

desempenho de um produto não é enganosa; as técnicas digitais não devem alterar imagens de 

modelos, de modo que as suas formas ou características corporais se tornem irrealistas e 

enganosas em relação ao desempenho alcançável por parte do produto e as técnicas de pré e 

pós-produção são aceitáveis desde que não impliquem que o produto tenha características ou 

funções que não possui. (20) 

 

Os testemunhos e as recomendações de especialistas podem ser utilizados para enfatizar as 

características dos produtos e criar uma imagem de marca. Os testemunhos e as recomendações 

de especialistas podem ser usados sob a forma de declarações escritas ou orais. Além disso, 

devem ser genuínos, responsáveis e comprováveis e não podem substituir elementos 

comprovativos que suportem uma alegação e devem evitar qualquer deturpação e 

desinformação no que diz respeito à natureza dos produtos, às suas propriedades e aos 

resultados alcançáveis. (20) 

 

Quando são utilizadas alegações ambientais, as empresas de produtos cosméticos devem 

respeitar os princípios de veracidade, clareza, precisão, relevância e sustentação de prova. Uma 

alegação ambiental não deve realizada caso não seja absolutamente verdadeira, se for suscetível 

de ser mal interpretada por parte dos consumidores ou caso seja enganosa através da omissão 

de fatos relevantes. A apresentação geral de um produto cosmético (cores, ferramentas visuais, 

etc.) e as alegações individuais não devem basear-se em informações falsas, implicar um 

benefício ambiental que o produto não possui, exagerar o aspeto ambiental do produto ao qual 
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a alegação se refere e enfatizar qualquer benefício ambiental único, ocultando os aspetos que 

apresentam uma influência ambiental negativa. (20) 

 

A indústria de cosméticos está igualmente comprometida com a publicidade e comunicações 

de marketing responsáveis que respeitem o ser humano, a imagem corporal e a dignidade 

humana, incluindo a publicidade dirigida a crianças e jovens. Toda a publicidade e 

comunicações de marketing respeitantes a produtos cosméticos não devem conter declarações 

ou tratamentos visuais ou auditivos que ofendam os padrões de decência atualmente vigentes 

no país e cultura em questão. Adicionalmente não devem conter material sexualmente ofensivo 

e devem evitar qualquer material textual ou declarações verbais de natureza sexual que possam 

ser degradantes tanto para as mulheres como para os homens e não deve ser hostil em relação 

a um determinado género. Qualquer declaração ou apresentação visual suscetível de causar uma 

ofensa profunda ou generalizada a quem possa ser abrangido pela mesma, independentemente 

se é, ou não, realizada de forma direta, não é aceitável. Tal inclui imagens ou afirmações 

chocantes utilizadas com o único propósito de atrair a atenção. A publicidade e comunicações 

de marketing não devem transparecer a tolerância ou incentivo a um comportamento violento, 

ilegal ou antissocial, não devem atuar sobre a superstição e não devem, sem razão justificável, 

exercer medo ou explorar o infortúnio ou o sofrimento. Alem disso, não devem ser enquadradas 

de forma a abusar da confiança dos consumidores ou explorar a sua falta de experiência ou 

conhecimento. Devem ainda respeitar a dignidade humana e diversidade, não incitando ou 

tolerando qualquer forma de discriminação e não devem denegrir qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas, empresa, organização, atividade industrial ou comercial, profissão ou produto, ou 

procurar conduzi-los ao desprezo público ou ao ridículo. Por último, a publicidade e 

comunicações de marketing não devem, sem razão, justificável por razões educacionais ou 

sociais, conter qualquer apresentação visual ou qualquer descrição de práticas perigosas ou de 

situações que ostentam negligência pela segurança ou saúde. Por exemplo, as modelos 

utilizadas em suportes publicitários e as técnicas de pós-produção não devem promover uma 

imagem corporal de magreza extrema. O humor pode ser usado de forma a não estigmatizar, 

humilhar ou prejudicar qualquer pessoa ou grupo de pessoas. (20) 

 

Os C&GPs estão a ser implementados gradualmente nos códigos nacionais de publicidade, na 

medida em que tal seja pertinente. Embora a autorregulação não substitua a regulamentação, os 

C&GPs aplicam-se, além do quadro jurídico e regulamentar nacional e europeu, e 
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complementam ainda a lista de critérios comuns com disposições adicionais que abordam 

preocupações sociais. (20) 
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5. Fiscalização do mercado 

 

A grande maioria dos 500 milhões de consumidores da Europa utiliza produtos cosméticos e 

de higiene corporal que podem contribuir, diariamente, para o bem-estar e estilos de vida 

saudáveis e até mesmo para uma autoestima mais positiva. A indústria europeia dos cosméticos 

é dinâmica e competitiva, contribuindo de modo significativo, social e economicamente, para 

a economia europeia. Todos os anos, cerca de 25 % dos produtos cosméticos do mercado 

europeu são novos. A Europa é o líder mundial dos cosméticos, com um volume total do 

mercado retalhista de 77 mil milhões de euros. Exporta um terço da totalidade de produtos 

cosméticos vendidos a nível mundial. (4, 28) 

 

A filosofia do regulamento relativo aos produtos cosméticos depreende que todos os produtos 

que cumpram com os requisitos impostos pelo referido regulamento devem ter imediato e 

idêntico acesso ao mercado e devem circular livremente em toda a UE. Para produtos de elevado 

consumo, como os produtos cosméticos, um sistema de controlo no mercado (isto é, um 

controlo pós-comercialização) será sempre mais eficaz do que os procedimentos de autorização 

prévia à colocação no mercado. (29) Os Estados-Membros devem assim fiscalizar o cumprimento 

do disposto no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, através da realização de controlos no mercado 

dos produtos cosméticos nele disponibilizados. Devem efetuar verificações adequadas de 

produtos cosméticos e dos operadores económicos a uma escala adequada, através do ficheiro 

de informações sobre o produto e, se for caso disso, de verificações físicas e laboratoriais com 

base em amostras adequadas. (2) Adicionalmente, e no que diz respeito ao cumprimento do 

artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, as autoridades competentes responsáveis pela 

fiscalização do mercado devem ser capazes de verificar facilmente todas as alegações relativas 

aos produtos cosméticos baseadas em critérios comuns harmonizados a nível da UE, incluindo 

a adequação e relevância das evidências de suporte que justifiquem a utilização dessas 

alegações. (4, 21) 

 

5.1 Ações de fiscalização do mercado relativas aos cosméticos levadas a cabo pelos 

Estados-Membros 
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5.1.1 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre alegações relativas 

aos produtos baseadas em critérios comuns no domínio dos cosméticos 

 

Tal como anteriormente referido, o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 obrigou a Comissão a 

apresentar, até 11 de julho de 2016, ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

a utilização de alegações com base nos critérios comuns adotados. (4) 

 

O artigo 22.º do regulamento relativo aos produtos cosméticos indica que os Estados-Membros 

devem fiscalizar o cumprimento do disposto no regulamento através da realização de controlos 

no mercado dos produtos cosméticos disponibilizados no mercado na UE. Em julho de 2014, a 

Comissão enviou uma carta a todos os Estados-Membros convidando-os a realizarem controlos 

de fiscalização do mercado em matéria de alegações relativas aos cosméticos. As ações de 

fiscalização do mercado foram realizadas no contexto do artigo 20.º do regulamento relativo 

aos produtos cosméticos, ou seja, incidindo sobre a utilização de alegações com base nos 

critérios comuns. As alegações verificadas abrangeram todas as formas (texto, sinais, símbolos, 

etc.) e canais (rótulos, publicidade televisiva, publicidade impressa, etc.) para dar a conhecer as 

alegações, não limitando a verificação unicamente a alegações de texto presentes nas 

embalagens. (4) 

 

Foram recebidas contribuições de 21 Estados-Membros, as quais mostraram que as autoridades 

nacionais responsáveis pela saúde pública utilizaram os critérios comuns e orientações conexas 

para avaliar a conformidade das alegações relativas aos cosméticos. Desde a execução do 

regulamento relativo aos produtos cosméticos, os critérios comuns são regularmente utilizados 

na fiscalização do mercado, nomeadamente quando a pessoa responsável ou o distribuidor 

coloca um produto no mercado. (4) 

 

Alguns Estados-Membros também utilizaram documentos de orientação da UE. Além das 

orientações da UE sobre as alegações relativas aos cosméticos, alguns Estados-Membros 

introduziram orientações nacionais suplementares com instruções e interpretações mais 

pormenorizadas, a fim de ter em conta o contexto social, cultural e linguístico específico dentro 

do quadro criado a nível da UE. A necessidade de ter em conta o contexto nacional é 

particularmente relevante para avaliar o entendimento que o consumidor médio tem das 

mensagens comunicadas através de determinadas alegações relativas aos produtos. Além disso, 

os critérios éticos, como preferência e decência, não estão incluídos no quadro jurídico da UE 
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e são exclusivamente abordados nos termos da legislação dos Estados-Membros e a sua 

avaliação depende do contexto linguístico, social e cultural específico de cada Estado-Membro. 

(4) 

 

Os Estados-Membros examinaram alegações encontradas em vários meios de comunicação 

social (televisão, rádio, imprensa generalista e especializada, em linha), embalagens, folhetos 

promocionais, brochuras, revistas e sítios Web (sítios Web de certas marcas, sítios Web de 

saúde). Foram também tidas em conta redes sociais selecionadas que visam diferentes grupos 

de consumidores. Os Estados-Membros também recolheram amostras de produtos vendidos em 

farmácias e para farmácias. (4) 

 

A maior parte das amostras utilizadas na análise representava produtos que contêm as seguintes 

categorias de alegações: 

- as que caracterizam os ingredientes (por exemplo, «anti envelhecimento»); 

- as relacionadas com a eficácia do produto (por exemplo, creme para a pele com um fator de 

proteção solar); 

- as que salientam a ausência de substâncias (por exemplo, «sem perfume»); 

- as que abordam a compatibilidade do produto com a pele (por exemplo, «hipoalergénico», 

«para pele sensível ou atópica»); 

- as que abordam benefícios para a saúde ou adicionais, além da finalidade cosmética (por 

exemplo, protetores solares ou produtos de higiene íntima). (4) 

 

Segundo as contribuições de 21 Estados-Membros, em 2014 e 2015 foi analisado um total de 

38 995 alegações relativas aos cosméticos. Registaram-se 3 730 alegações não conformes das 

38 995 (10 %). A percentagem de conformidade e não conformidade varia significativamente 

em função da distribuição do tipo de produto. Em alguns Estados-Membros, até 70 % das 

alegações não conformes foram encontradas em linha, apenas 17 % foram encontradas no 

próprio produto e 13 % foram encontradas nas brochuras. (4) 

 

Das alegações relativas aos cosméticos analisadas 90 % foram consideradas conformes com os 

critérios comuns estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 655/2013. A maior parte das alegações 

não conformes foi considerada enganosa no tocante à função e ao desempenho do produto 

cosmético. As não conformidades detetadas incluíram, por exemplo, e não só, casos em que os 

critérios «sustentação de prova» e «honestidade» foram infringidos em produtos que alegavam 
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uma função que não podia ser sustentada com dados suficientes ou alegações que indicavam 

um efeito medicinal do produto cosmético, infringindo vários critérios como «tomada de 

decisão informada», «honestidade», «sustentação de prova» e «conformidade legal. (4) 

 

Segundo as contribuições recebidas dos Estados-Membros, foi realizada uma grande variedade 

de ações corretivas em reação à não conformidade de alegações com os critérios comuns. As 

ações corretivas mais frequentemente indicadas foram, entre outras, aconselhamento escrito à 

pessoa responsável, importador ou fabricante, a ordenar ou proibir as vendas até que o produto 

cumpra os requisitos, assegurar que a retificação da rotulagem através de ações de fiscalização 

do mercado ou da receção de provas documentais relevantes antes de voltar a aceitar os 

produtos no mercado ou até mesmo sanções financeiras (aplicadas em alguns Estados-

Membros). (4) 

 

5.1.2 Auditoria à publicidade em produtos cosméticos (Aliança Europeia para a Ética na 

Publicidade (EASA)) 

 

Em consonância com os compromissos assumidos nos C&GPs, em 2015 foi levado a cabo um 

primeiro exercício de monitorização pela Aliança Europeia para a Ética na Publicidade (EASA) 

em seis países europeus: França, Hungria, Itália, Polónia, Reino Unido e Suécia. Foi analisado 

pelos organismos de autorregulação da publicidade um total de 1 861 anúncios (nomeadamente 

577 anúncios televisivos e 1 284 anúncios impressos) de produtos cosméticos, 

difundidos/publicados em setembro de 2014, março de 2015 e junho de 2015. O relatório da 

EASA indicou um nível de conformidade de 91 % com todos os códigos e leis de publicidade, 

bem como 91 % com os critérios comuns o que revela, portanto, o compromisso do setor dos 

cosméticos para com a publicidade responsável. (4, 30) No entanto, o relatório revelou um nível 

de incumprimento de 6% com os códigos e leis de publicidade onde a principal questão 

identificada foi a publicidade enganosa, maioritariamente alegações sem sustentação de prova 

e alegações que indicavam um efeito medicinal. (30)   

 

Três anúncios foram considerados não conformes por infringirem as regras de responsabilidade 

social. Dois desses anúncios foram detetados pelo organismo de autorregulação polaco que 

considerou as alegações incluídas nos referidos anúncios exploradoras da falta de conhecimento 

ou inexperiência dos consumidores. O outro anúncio incluía uma alegação indicativa da 

presença de ingredientes perigosos e ilegítimos em certos produtos cosméticos, o que poderia 
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suscitar preocupações infundadas entre os consumidores e foi, assim, considerado irresponsável 

por parte do organismo italiano. Adicionalmente foram também identificados anúncios 

referentes a protetores solares onde eram utilizadas alegações que forneciam a ideia que os 

produtos proporcionavam uma proteção completa contra as radiações UV, e foram, por isso, 

também considerados não conformes pelo organismo italiano. Outros anúncios não conformes 

incluíam alegações tais como “seguro para bebés”, concedendo a ideia que os produtos 

possuíam um benefício específico em relação a outros quando no fundo se limitavam a cumprir 

com os requisitos legais mínimos, transversais a todos os produtos cosméticos. (30) 

 

No Reino-Unido foram encontrados anúncios que incluíam imagens “antes” e “depois”, 

consideradas enganosas, enquanto que na Suécia foram encontrados anúncios com as alegações 

“sem parabenos”, consideradas não conformes porquanto depreciam ingredientes legalmente 

autorizados. (30) 

 

Os resultados deste exercício de monitorização são úteis tanto para o setor dos cosméticos 

quanto para os organismos autorreguladores para que possam assim abordar proactivamente os 

problemas identificados. Constituem igualmente uma referência para qualquer exercício de 

monitorização futuro de forma a demonstrar o progresso e o compromisso com as normas de 

autorregulação responsáveis. (30) 

 

5.2 Ações de fiscalização do mercado relativas aos cosméticos levadas a cabo pelo 

INFARMED, I.P. 

 

Os cosméticos não são objeto de uma autorização administrativa prévia à colocação no 

mercado, sendo que, para cada produto cosmético colocado no mercado, a pessoa responsável 

garante o cumprimento das obrigações previstas no Regulamento (CE) n.º 1223/2009. Após o 

início da sua comercialização, e de modo a garantir que não representam risco para a saúde do 

consumidor, estes produtos são controlados pela autoridade nacional competente de 

fiscalização do mercado - INFARMED, I.P., sem prejuízo das atribuições e competências 

legalmente adstritas a outras entidades, designadamente, à Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica (ASAE). (9) 

 

Com vista à verificação da conformidade dos produtos cosméticos colocados no mercado 

nacional, o INFARMED, I.P. realiza diversas atividades incluídas num plano anual de 
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supervisão do mercado, que abrange, entre outras, investigação de questões de segurança 

relacionadas com a utilização de produtos cosméticos, análise de informação resultante de ações 

inspetivas ou de controlos laboratoriais, verificação documental do ficheiro de informações 

sobre o produto e da rotulagem. (31) 

 

A fiscalização do mercado de produtos cosméticos é assegurada pela Unidade de Inspeção do 

INFARMED, I.P., que efetua a supervisão das entidades em todo o circuito de fabrico e de 

distribuição em Portugal, com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação em vigor e a 

proteção da saúde pública dos consumidores. Cabe à Unidade de Inspeção, em colaboração 

direta com a Direção de Produtos de Saúde, entre outras responsabilidades, verificar a 

conformidade dos produtos cosméticos colocados no mercado e monitorizar a rotulagem e a 

distribuição indevida de produtos cosméticos contendo alegações ou reivindicações 

terapêuticas. (32) 

 

O INFARMED, I.P. é igualmente responsável pela fiscalização da publicidade de produtos 

cosméticos, monitorizando o mercado através da consulta a diferentes suportes publicitários, 

nomeadamente, televisão, rádio, imprensa, internet, e ainda através de queixas e/ou denúncias, 

procedendo a uma avaliação das peças publicitárias, dirigidas quer ao público em geral, quer 

aos profissionais de saúde, tendo em atenção os seus efeitos e benefícios. (33) 

 

Sempre que se verifique que um produto cosmético apresenta não conformidades ou riscos 

graves para a saúde humana, o INFARMED, I.P. pode proibir a sua colocação no mercado ou 

submetê-la a condições especiais. São exemplos de medidas adotadas: ações corretivas que 

tornem o produto conforme, suspensão ou interdição do fabrico, suspensão da comercialização, 

retirada ou recolha do mercado. Estas medidas podem abranger um produto cosmético ou uma 

categoria de produtos, nomeadamente, quando se está ou suspeita estar na presença de um 

ingrediente perigoso. (31) 

 

O INFARMED, I.P. tem vindo a ordenar a suspensão imediata da comercialização e a retirada 

de alguns produtos cosméticos existentes no mercado devido ao não cumprimento do 

Regulamento (CE) n.º 1223/2009, incluindo o artigo 20.º, e, consequentemente do Regulamento 

(UE) 655/2013, atendendo a que o uso desses produtos poderá ter um impacto negativo na saúde 

do consumidor. 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/cosmeticos/verificacao-da-conformidade
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/cosmeticos/verificacao-da-conformidade
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/cosmeticos/verificacao-da-conformidade
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No mercado nacional, já foram detetados, pelo INFARMED, I.P., produtos cosméticos em que 

a rotulagem e a respetiva publicidade apresentavam alegações enganosas em relação à sua 

eficácia, designadamente, no tratamento da queda e crescimento do cabelo, no tratamento da 

celulite resistente e efeito drenante bem como na ”redução de 82% nas rugas por contração 

muscular”, e que foram assim considerados não conformes, originando a sua suspensão 

imediata da comercialização e retirada do mercado.. (34, 35, 36) Adicionalmente o INFARMED, 

I.P. já ordenou a recolha de um produto cosmético que não se encontrava abrangido pela 

definição legal de produto cosmético e de higiene corporal uma vez que se destinava a atuar a 

nível muscular.. (37) 

 

Através de análise laboratorial, o INFARMED, I.P. também já detetou um produto cosmético 

que continha os conservantes fenoxietanol e ácido benzóico, os quais não estariam declarados 

na lista de ingredientes incluída na rotulagem, constatando-se ainda que os ingredientes listados 

não correspondiam à verdadeira composição do produto. Adicionalmente, o produto continha 

uma alegação falsa: «0% Fenoxietanol», motivos que originaram assim a retirada do produto 

por parte da Autoridade. (38) 

 

O INFARMED, I.P. ordenou ainda a retirada de um produto destinado especificamente a 

crianças com menos de 3 anos para combater os hematomas, nódoas negras, pancadas e 

inchaços. O produto cosmético em causa, além de conter uma mistura de extratos de plantas, 

alegava possuir propriedades curativas na inflamação, dor muscular e articular, pelo que 

apresentava características e funções que não são compatíveis com a definição de produto 

cosmético. (39) 

 

No âmbito de uma ação de fiscalização do mercado dirigida a produtos indicados para pancadas, 

nódoas negras e inchaços e/ou alívio da dor muscular e articular, posterior à retirada 

anteriormente referida, o INFARMED, I.P. detetou a comercialização de produtos que foram 

indevidamente classificados como cosméticos e, consequentemente, colocados no mercado 

tendo em conta as normas estabelecidas pelo Regulamento (CE) n.º 1223/2009. A Autoridade 

considerou importante esclarecer que, para classificar um produto como cosmético deve ter-se 

em conta todas as suas caraterísticas, tais como: apresentação, composição, função (explícita e 

implícita), instruções de utilização, local de aplicação, público-alvo (em especial, bebés, 

crianças e grávidas), alegações (texto, denominações, marcas, imagens ou outros sinais, 
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figurativos ou não), utilizadas na rotulagem, na disponibilização no mercado, no circuito 

comercial e na publicidade, para atribuir a esse produto determinadas caraterísticas ou funções, 

o conhecimento que dele tenham os consumidores e os riscos que a sua utilização possa 

originar. O INFARMED, I.P. ressalvou ainda que a colocação de um produto no mercado ao 

abrigo de legislação diferente da que lhe é aplicável, constitui motivo de grande preocupação, 

uma vez que os requisitos a cumprir são específicos, podendo assim colocar em risco a saúde 

humana. No âmbito da referida ação de fiscalização, o INFARMED, I.P. detetou no mercado 

produtos classificados como cosméticos, essencialmente compostos por extratos de plantas com 

propriedades terapêuticas reconhecidas nas respetivas monografias publicadas pela Agência 

Europeia do Medicamento. Por conseguinte, os operadores económicos, que teriam 

disponibilizado no mercado produtos contendo os extratos de plantas em causa, indicados para 

pancadas, nódoas negras e inchaços e/ou alívio da dor muscular e articular, foram coagidos a 

submeter um pedido de registo de medicamentos tradicionais à base de plantas. De forma a 

permitir uma transição suave para o adequado quadro legislativo, o INFARMED, I.P. concedeu 

um período de tempo para os operadores económicos realizarem os ajustamentos necessários 

tendo em vista a colocação no mercado destes produtos. Desde 1 de julho de 2019 já não podem 

ser comercializados produtos com estas caraterísticas que não cumpram a legislação aplicável 

aos medicamentos tradicionais à base de plantas. (40) 

 

Em 2019, à semelhança do que já aconteceu em anos anteriores, foi planeada e implementada 

por parte do INFARMED, I.P. uma ação de supervisão do mercado de protetores solares. Esta 

campanha consistiu na determinação do fator de proteção solar, na avaliação laboratorial da 

qualidade microbiológica e na análise de rotulagem. Pretendeu-se verificar o cumprimento de 

requisitos gerais da informação de rotulagem, com particular atenção das informações 

constantes da Recomendação da Comissão de 22 de setembro de 2006, relativa à eficácia e às 

propriedades reivindicadas dos protetores solares. De salientar que não foi verificada nenhuma 

não conformidade crítica que pudesse conduzir à necessidade de adoção de medidas corretivas 

ou restritivas, nomeadamente a recolha de produtos do mercado. Genericamente, a Autoridade 

Competente Portuguesa considerou que as pessoas responsáveis dos produtos cosméticos de 

proteção solar analisados estão informadas quanto às suas obrigações legais, e são conscientes 

do papel importante que desempenham na prevenção de problemas associados à exposição 

excessiva ao sol. No âmbito das suas competências de supervisão do mercado dos produtos 

cosméticos, o INFARMED, I.P. continuará a sua monitorização, de forma a garantir a segurança 

e qualidade dos protetores solares que se encontram no mercado português. (27)  
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6. Conclusão/Considerações finais 

 

Os cosméticos abrangem um espetro muito amplo de produtos em várias categorias, que vão 

desde champôs, perfumes e corantes capilares até protetores solares, pastas dentífricas e 

desodorizantes. As alegações relativas aos produtos cosméticos são mensagens de marketing 

voluntárias, utilizadas pelos operadores económicos na rotulagem, comercialização ou 

publicidade dos seus produtos, sendo essenciais para diferenciar os produtos cosméticos em 

cada categoria, estimulando a inovação e fomentando a concorrência. Para cumprir o seu papel, 

é vital que as alegações evoluam com os mercados nacionais, com o progresso científico e a 

diversidade dos consumidores, bem como com as mudanças nas exigências, tendências e 

hábitos da sociedade. (4, 41) 

 

Atendendo ao elevado número de produtos cosméticos disponíveis no mercado, afigura-se 

bastante importante facultar aos consumidores informações específicas, compreensíveis e 

fiáveis, fundamentadas utilizando métodos geralmente aceites, a fim de lhes permitir tomar 

decisões informadas e comparar produtos para encontrar os que melhor sirvam as suas 

necessidades. (4)  

 

A regulamentação torna-se assim imperial de forma a equilibrar a proteção dos consumidores, 

para que não sejam induzidos em erro, ao mesmo tempo que promove um ambiente favorável 

à inovação e à competitividade. O quadro regulamentar europeu em vigor para as alegações e 

publicidade relativas a produtos cosméticos é bastante abrangente e assegura um elevado nível 

de proteção dos consumidores e, ao mesmo tempo, permite que o setor europeu dos cosméticos 

seja competitivo na UE e no mundo. (4, 41) 

 

O Regulamento (CE) n.º 1223/2009, que veio substituir a Diretiva 76/768/CEE, tornou-se o 

marco da “harmonização da legislação” sobre cosméticos na UE e é atualmente o principal 

instrumento regulamentar dos produtos cosméticos quando colocados no mercado da UE. O 

regulamento introduziu, no artigo 20.º, as normas respeitantes a alegações sobre os produtos 

cosméticos. A Comissão Europeia adotou o Regulamento (UE) n.º 655/2013 que estabelece os 

critérios comuns para justificação das alegações relativas a produtos cosméticos bem como as 

respetivas Orientações para a sua aplicação harmonizada, de forma a complementar a aplicação 

do artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, tornando-o um quadro mais preciso, 

pormenorizado e específico do setor. 
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Os critérios comuns vieram incentivar uma abordagem comum em toda a UE, no entanto não 

visam definir e especificar a redação que pode ser utilizada nas alegações relativas a produtos 

cosméticos. A mais recente atualização das orientações publicadas, por meio de um documento 

técnico, incluiu dois novos anexos (III e IV), que vieram clarificar a utilização de alegações 

específicas, designadamente, “sem” e “hipoalergénico”, uma vez que a sua regulação não era 

clara. Ressalve-se que a utilização das alegações “Sem”, ou semelhantes, não se encontra 

totalmente proibida, sendo admitidas quando permitem uma escolha informada a uma 

determinada população alvo (desde que cumpram com os restantes critérios comuns). De 

qualquer modo as alegações “sem” e “hipoalergénico” ainda carecem possivelmente de futura 

orientação. 

 

O quadro legislativo nacional atual referente aos produtos cosméticos, regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 189/2008, na sua redação atual, subentende a necessidade de garantir os direitos 

dos consumidores e a proteção da saúde pública. Contudo carecerá talvez de ajuste e 

enquadramento no que diz respeito ao regulamento europeu dos cosméticos, incluindo as 

alegações e a publicidade. Embora com a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, 

a legislação nacional que transpôs a Diretiva n.º 76/768/CEE, e as sucessivas alterações, tenha 

sido revogada, sendo substituída diretamente pelas disposições do regulamento, impõe-se 

possivelmente a adaptação do atual diploma nacional ao regulamento europeu dos cosméticos. 

Seria ainda interessante do ponto de vista regulamentar que a adaptação considerasse as 

Orientações e Recomendações publicadas até à data por parte da Comissão, ou que a Autoridade 

Competente Portuguesa elaborasse uma norma orientadora nacional, uma vez que os 

documentos mencionados não apresentam carácter vinculativo. 

 

O cumprimento do disposto no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 deve ser fiscalizado por parte 

dos Estados-Membros através da realização de controlos no mercado dos produtos cosméticos 

nele disponibilizados. Um controlo no mercado efetivo por parte dos países da UE garante que 

apenas produtos cosméticos que estejam em conformidade com a legislação relativa a produtos 

cosméticos sejam disponibilizados no mercado. (42) Em particular no que diz respeito ao artigo 

20.º do regulamento, as autoridades competentes responsáveis pela fiscalização do mercado 

devem ser capazes de verificar facilmente todas as alegações baseadas em critérios comuns 

harmonizados a nível da UE. Embora o Relatório da Comissão Europeia e a Auditoria à 

publicidade em produtos cosméticos efetuada pela EASA tenham revelado uma elevada 
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percentagem de conformidade com toda a legislação, normas orientadoras e códigos de 

publicidade relevantes, certamente quer a Comissão Europeia quer a associação europeia de 

produtos cosméticos continuarão comprometidas com a melhoria contínua, e fiscalização, no 

que diz respeito às alegações relativas a produtos cosméticos. (4, 41) 

 

Em Portugal, a supervisão do mercado dos produtos cosméticos é assegurada pelo 

INFARMED, I.P. que, enquanto Autoridade Competente, atua garantindo a fiscalização e 

vigilância do cumprimento dos requisitos legalmente exigidos para estes produtos. (43) 

 

O INFARMED, I.P., no que diz respeito ao não cumprimento do Regulamento (CE) n.º 

1223/2009, incluindo o artigo 20.º, tem vindo a atuar, e, recentemente, de uma forma mais 

incisiva, ordenando a suspensão imediata da comercialização e a retirada de alguns produtos 

cosméticos, revelando assim a intenção e o esforço em fiscalizar este amplo mercado, cada vez 

em maior crescimento, que é o dos produtos cosméticos, de forma a garantir a segurança e 

qualidade dos produtos cosméticos que se encontram no mercado português. 
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