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1. Introdução  

Um regime alimentar adequado e variado, em circunstâncias normais, fornece ao ser humano 
todas as substâncias nutrientes necessárias, nas quantidades estabelecidas e recomendadas 
por dados científicos, ao seu bom desenvolvimento e à manutenção de um bom estado de 
saúde. (1) 

Todavia, esta situação ideal não está a ser alcançada em relação a todas as substâncias 
nutrientes nem a todos os grupos populacionais devido, designadamente, ao estilo de vida. (1) 

Os consumidores podem, no entanto, optar por complementar as quantidades ingeridas de 
algumas substâncias nutrientes através do consumo de suplementos alimentares. (1) 

Estes constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com 
efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, e podem conter um leque bastante 
variado de substâncias nutrientes e outros ingredientes, nomeadamente vitaminas, minerais, 
aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e extratos vegetais. (1) 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, ainda que apresentem 
algumas especificidades, como a forma doseada e destinarem-se a complementar ou 
suplementar uma alimentação normal. (2) 

A nível comunitário, apenas estão harmonizadas as vitaminas e minerais que podem ser 
incorporados em suplementos alimentares, assim como as formas como estes nutrientes se 
podem incorporar enquanto ingredientes em suplementos alimentares. (3) 

Outras substâncias que não vitaminas e minerais, como plantas, aminoácidos, ácidos gordos 
essenciais, etc., para serem utilizadas como ingredientes de suplementos alimentares, têm 
de cumprir os requisitos do Regulamento (UE) n.º 2015/2283 relativo a novos alimentos e 
ingredientes alimentares. (2)  

A Comissão Europeia estabeleceu regras harmonizadas para proteger os consumidores de 
potenciais riscos para a saúde e mantém uma lista de substâncias para as quais são 
conhecidos ou suspeitos de apresentar reações adversas para a saúde, sendo o seu uso 
controlado. (4) 

Os suplementos alimentares destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime 
alimentar normal, não devendo ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 
variado. Não podem alegar propriedades profiláticas, de prevenção ou cura de doenças, nem 
fazer referência a essas propriedades. (1) 

As alegações que podem ser feitas para os suplementos alimentares, e géneros alimentícios 
no geral, estão definidas no Regulamento n.º 1924/2006 relativo às alegações nutricionais e 
de saúde sobre os alimentos. (5) Depois da publicação deste regulamento, vários outros foram 
publicados com listas de alegações nutricionais e de saúde autorizadas para géneros 
alimentícios. (1) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o enquadramento legal dos suplementos 
alimentares, bem como analisar as regras que regem a informação fornecida ao consumidor 
a título obrigatório e/ou voluntário, nomeadamente as alegações nutricionais e de saúde.  
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Pretende-se ainda descrever como é feito o processo de registo dos suplementos alimentares 
em Portugal e por fim, identificar possíveis lacunas que existam em termos de harmonização, 
não só ao nível dos produtos-fronteira, como a nível da informação fornecida ao consumidor. 

2. Legislação aplicável 

Os suplementos alimentares obedecem à legislação específica para suplementos alimentares 
e à regulamentação geral sobre géneros alimentícios. 

A nível nacional, os suplementos alimentares são regulados pelo Decreto-lei nº. 136/2003, de 
28 de junho, que transpôs para ordem jurídica nacional a Diretiva 2002/46/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos suplementos alimentares. Este diploma foi posteriormente alterado 
pelo Decreto-lei n.º 296/2007 de 22 de agosto e mais tarde pelo Decreto-lei n.º 118/2015 de 
23 de junho. 

De acordo com o Decreto-lei nº. 136/2003, na sua versão atual, os suplementos alimentares 
são géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime 
alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 
nutrientes (vitaminas e minerais) ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou 
combinadas. São comercializados em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, 
comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, 
frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós e destinam-se a ser 
tomados em unidades de medida de quantidade reduzida.  (1) 

O mesmo diploma estabelece que os suplementos alimentares apenas podem ser postos à 
disposição do consumidor final sob a forma pré-embalada. 

Na primeira publicação do Decreto-Lei n.º 136/2003, era definida a Agência para a Qualidade 
e Segurança Alimentar como a Autoridade Competente (“organismo responsável pela 
avaliação dos riscos dos géneros alimentícios e que, nessa matéria, colabora com a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos”). 

Mais tarde, procedeu-se à primeira alteração deste diploma com o Decreto-Lei n.º 296/2007, 
de 22 de agosto, que estabelecia o Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) como “…a 
autoridade competente para autorizar a introdução de novas substâncias e a colocação no 
mercado de suplementos alimentares”. 

No entanto o recente Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 de junho, que procedeu à segunda 
alteração ao Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, define agora a «autoridade 
competente» como sendo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), enquanto 
organismo responsável pela definição, execução e avaliação das políticas de segurança 
alimentar. 

Define ainda a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), no âmbito das suas 
competências, como a entidade responsável pela fiscalização do cumprimento das normas 
daquele diploma, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades. 
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Existe ainda legislação horizontal, comum a todos os géneros alimentícios, que é importante 
para os suplementos alimentares, tanto no que diz respeito à informação fornecida ao 
consumidor, como à sua composição: 

‑ Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de 
outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os 
géneros 
Estabelece, entre outros, os princípios, os requisitos e as responsabilidades gerais que 
regem a informação sobre os géneros alimentícios e, em particular, a rotulagem dos 
géneros alimentícios. 
 

‑ Decreto-Lei n.º 26/2016 de 9 de junho 
Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das 
obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 1169/2011, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos 
consumidores dos géneros alimentícios. 
 

‑ Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de 
dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos 
Harmoniza as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros em matéria de alegações nutricionais e de saúde. No seguimento da 
publicação deste Regulamento, foram elaboradas listas com alegações de saúde 
autorizadas, tendo estas dado origem à publicação de vários regulamentos. 
 

‑ Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de 
dezembro de 2006 relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras 
substâncias aos alimentos 
Harmoniza as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros relativas à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras substâncias 
aos alimentos. No entanto, as disposições relativas às vitaminas e aos minerais não 
se aplicam aos suplementos alimentares. 
 

‑ Regulamento (CE) n.º 1170/2009 da Comissão de 30 de novembro de 2009 relativo 
às vitaminas, minerais e respetivas formas em que podem ser adicionados aos 
alimentos, incluindo suplementos alimentares 
Altera a Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento 
(CE) n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às listas 
de vitaminas, minerais e respetivas formas em que podem ser adicionados aos 
alimentos, incluindo suplementos alimentares. 
 

‑ Regulamento (UE) 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de 
novembro de 2015 relativo a novos alimentos 
Estabelece regras para a colocação de novos alimentos no mercado da União, visando 
assegurar o bom funcionamento do mercado interno, assegurando simultaneamente 
um elevado nível de proteção da saúde humana e dos interesses dos consumidores. 
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‑ Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
dezembro de 2008, relativo aos aditivos alimentares 
Estabelece normas relativas aos aditivos utilizados nos géneros alimentícios, tendo 
em vista assegurar o funcionamento eficaz do mercado interno. Prevê listas 
comunitárias de aditivos alimentares autorizados (anexos II e III), condições de 
utilização de aditivos alimentares e normas relativas à rotulagem dos aditivos 
alimentares comercializados como tais. 
 

‑ Regulamento (CE) n.º 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
dezembro de 2008, relativo aos aromas e a determinados ingredientes alimentares 
com propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre os géneros alimentícios  
Estabelece normas relativas aos aromas alimentares e ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre os géneros alimentícios. Prevê uma 
lista comunitária de aromas e materiais de base autorizados para utilização nos e 
sobre os géneros alimentícios (anexo I), condições de utilização de aromas e de 
ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes nos e sobre os géneros 
alimentícios e normas relativas à rotulagem dos aromas. 

Cada um destes diplomas será abordado nas secções relevantes do presente trabalho. 

3. Registo suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares têm de ser notificados à DGAV, antes de serem colocados no 
mercado nacional. (2) É da responsabilidade do fabricante, do distribuidor ou do importador 
notificar à DGAV essa colocação no mercado, de forma a possibilitar o acompanhamento e 
controlo oficial dos mesmos. (1; 2) 

Os operadores nacionais de suplementos alimentares, sejam fabricantes, 
grossistas/distribuidores ou apenas brokers, são incentivados a proceder ao registo da sua 
entidade, junto da DGAV, no sistema SIPACE. O registo permite uma melhor resposta no 
âmbito dos controlos oficiais. (2) 

A notificação de suplementos alimentares é efetuada por via eletrónica (e-mail), onde é 
enviado o «Dossier de Notificação» constituído pela tabela de notificação (template disponível 
na página eletrónica da DGAV) e cópia da rotulagem e do folheto de informação ao 
consumidor (se aplicável). (1; 2; 6) 

De acordo com as instruções da DGAV, a cada produto e a cada apresentação deve 
corresponder uma notificação e, por consequência, um e-mail. (6) 

Quando o operador submete uma notificação, recebe uma resposta automática a acusar a 
receção do e-mail. Esta resposta não é personalizada, mas, juntamente com o e-mail de 
notificação, constitui uma prova de que o processo para aquele produto foi iniciado. No 
entanto, não prova o cumprimento dos requisitos da legislação aplicável. Não existe avaliação 
do produto ou validação da rotulagem, sendo que o controlo é feito posteriormente e por 
amostragem, podendo ser efetuado a qualquer momento. (6) 

A inexistência de resposta significa que a DGAV aceitou a submissão do processo, mas não 
significa que tenham sido verificados os requisitos legais, pelo que, em caso algum, o 
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operador poderá concluir que o produto que notificou se encontra autorizado ou que se 
encontra conforme. (6) 

A partir do momento em que o operador notifica o suplemento alimentar, pode colocá-lo de 
imediato no mercado, sendo sempre da sua responsabilidade a garantia do cumprimento dos 
requisitos legais. (6) 

Qualquer alteração à composição, ao fabrico, à distribuição, à colocação no mercado ou à 
rotulagem de um suplemento alimentar deve ser comunicada, à DGAV, no prazo de 10 dias 
úteis após a sua ocorrência. (1) 

A DGAV pode, sempre que necessário, solicitar aos operadores que apresentem estudos de 
qualidade e segurança, dos suplementos alimentares que notificaram, realizados por 
entidades com reconhecida competência técnica nestas áreas. Estas entidades não podem 
ter quaisquer interesses diretos ou indiretos no âmbito da produção, transformação, 
importação, exportação e comercialização de suplementos alimentares. (1) 

4. Rotulagem – Informação ao consumidor 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios pelo que se aplicam os requisitos do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre 
géneros alimentícios. 

A livre circulação de géneros alimentícios seguros e sãos constitui um aspeto essencial e 
contribui significativamente para a saúde e o bem-estar dos seus consumidores. Estes podem 
ser influenciados nas suas escolhas por considerações de saúde, económicas, ambientais, 
sociais e éticas, entre outras. Desta forma, os rótulos dos géneros alimentícios deverão ser 
claros e compreensíveis, a fim de ajudar os consumidores que desejem fazer escolhas 
alimentares mais bem informadas. (7) 

A fim de atingir um elevado nível de proteção da saúde dos consumidores e garantir o seu 
direito à informação, importava assegurar uma informação adequada dos consumidores sobre 
os alimentos que consumiam. Desta forma, em 2011 é publicado o Regulamento (UE) n.º 
1169/2011 de 25 de outubro, estabelecendo definições, princípios, requisitos e procedimentos 
comuns a fim de criar um enquadramento claro e uma base comum para as medidas da União 
e nacionais em matéria de informação sobre os géneros alimentícios. Teve por base, por um 
lado, os interesses do mercado interno, ao simplificar a legislação, garantir a segurança 
jurídica e reduzir a carga administrativa, e, por outro lado, os interesses dos cidadãos, ao 
prever a obrigatoriedade de rótulos claros, compreensíveis e legíveis para os alimentos. (7) 

Mais tarde, em 2018 é publicada a Comunicação da Comissão relativa a Perguntas e 
Respostas sobre a aplicação do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 (2018/C 196/01). (8) 

O Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 de outubro estabelece os princípios, os requisitos 
e as responsabilidades gerais que regem a informação sobre os géneros alimentícios e, em 
particular, a sua rotulagem. Estabelece igualmente meios para garantir o direito dos 
consumidores à informação e procedimentos para a prestação de informações sobre os 
géneros alimentícios, tendo em conta a necessidade de proporcionar flexibilidade suficiente 
para dar resposta a evoluções futuras e a novas exigências de informação. (7) 
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Aplica-se aos operadores das empresas do sector alimentar em todas as fases da cadeia 
alimentar, sempre que as suas atividades impliquem a prestação de informações sobre os 
géneros alimentícios ao consumidor. É aplicável a todos os géneros alimentícios destinados 
ao consumidor final. (7) 

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 de outubro, na sua redação atual, a 
informação sobre os géneros alimentícios corresponde à informação respeitante a um género 
alimentício disponibilizada ao consumidor final através de um rótulo, de outro material que o 
acompanhe ou por qualquer outro meio, incluindo ferramentas tecnológicas ou a comunicação 
verbal. (7) 

A prestação de informação sobre os géneros alimentícios tem por objetivo obter um elevado 
nível de proteção da saúde e dos interesses dos consumidores, proporcionando uma base 
para que os consumidores finais possam fazer escolhas informadas e utilizar os géneros 
alimentícios com segurança. (7) 

A informação sobre os géneros alimentícios não deve induzir o consumidor em erro, 
nomeadamente: 

‑ Quanto às características do género alimentício e no que respeita à sua natureza, 
identidade, propriedades, composição, quantidade, durabilidade, país de origem ou 
local de proveniência, método de fabrico ou de produção; 

‑ Atribuindo efeitos ou propriedades que este não possui; 
‑ Sugerindo que o género alimentício possui características especiais quando todos os 

géneros alimentícios similares possuem essas mesmas características. 
‑ Sugerindo ao consumidor, através da aparência, da descrição ou de imagens, a 

presença de um determinado género alimentício (ou ingrediente), quando, na 
realidade, um componente natural ou um ingrediente normalmente utilizado nesse 
género alimentício foram substituídos por um componente ou por um ingrediente 
diferentes. (7) 

A informação sobre os géneros alimentícios deve ser exata, clara e facilmente compreensível 
para o consumidor. (7) 

Dentro da informação sobre géneros alimentícios, distingue-se: 
- Informação obrigatória 
- Informação facultativa  

4.1. Informação obrigatória 

A imposição da prestação obrigatória de informação sobre os géneros alimentícios tem por 
objetivo permitir aos consumidores identificarem e utilizarem adequadamente os géneros 
alimentícios e fazerem escolhas adaptadas às suas necessidades alimentares. (10)  

Relativamente à informação obrigatória sobre géneros alimentícios, nomeadamente 
suplementos alimentares, de acordo com o Regulamento n.º 1169/2011 de 25 de outubro e 
Decreto-Lei 136/2003 de 28 de junho (nas suas redações atuais) é obrigatório fornecer ao 
consumidor as seguintes informações: (7; 1; 9) 

‑ Denominação do género alimentício, sendo que no caso dos suplementos 
alimentares, a denominação de venda é “Suplemento Alimentar” 
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‑ Lista de ingredientes incluindo, entre outros, os nutrimentos ou substâncias que 
caracterizam o produto ou uma referência específica à sua natureza; 

‑ Indicação dos ingredientes e auxiliares tecnológicos, utilizados no fabrico ou na 
preparação de um género alimentício, que provoquem alergias ou intolerâncias 
e que continuem presentes no produto acabado, mesmo sob uma forma alterada; 

‑ Quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes; 
‑ Quantidade líquida; 
‑ Data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo; 
‑ Condições especiais de conservação e/ou condições de utilização; 
‑ Nome ou a firma e o endereço do operador económico responsável pela 

informação do género alimentício; 
‑ País de origem ou o local de proveniência, quando aplicável; 
‑ Toma diária recomendada do produto; 
‑ Modo de emprego; 
‑ Uma advertência de que não deve ser excedida a toma diária indicada; 
‑ A indicação de que os suplementos alimentares não devem ser utilizados 

como substitutos de um regime alimentar variado; 
‑ Uma advertência de que os produtos devem ser guardados fora do alcance das 

crianças; 
‑ Declaração nutricional; 
‑ Indicação do lote. 

Os Estados-Membros podem adotar medidas nacionais que exijam menções obrigatórias 
complementares para tipos ou categorias específicas de géneros alimentícios, justificadas 
com base na proteção da saúde pública, defesa dos consumidores, prevenção de fraudes ou 
proteção de direitos de propriedade industrial e comercial, de indicações de proveniência e de 
denominações de origem controlada, e prevenção da concorrência desleal. (7) 

Existem ainda outras menções obrigatórias complementares para géneros alimentícios com 
determinadas características (ver secção 4.1.13 Menções complementares para géneros 
alimentícios com determinadas características). 

O site da Comissão Europeia disponibiliza atualmente uma ferramenta eletrónica (Food 
Labelling Information System (FLIS)) que permite aos operadores selecionar um género 
alimentício e obter automaticamente uma lista das informações obrigatórias que devem 
constar na rotulagem, fornecendo também hiperligações para os diplomas e orientações 
relevantes. Esta ferramenta está disponível nos 23 idiomas da União Europeia. (10; 11) No 
entanto, esta ferramenta não tem em conta as disposições nacionais, pelo que os operadores 
deverão também consultar as disposições nacionais do país onde o género alimentício vai ser 
comercializado. 

A informação obrigatória sobre os géneros alimentícios deve estar disponível e facilmente 
acessível. No caso dos géneros alimentícios pré-embalados (nos quais se incluem os 
Suplementos Alimentares), esta informação deve figurar diretamente na embalagem ou num 
rótulo fixado à mesma. (7) No entanto, no caso de embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na embalagem ou no rótulo as 
seguintes menções: 

‑ denominação do género alimentício 
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‑ indicação dos ingredientes e auxiliares tecnológicos, utilizados no fabrico ou na 
preparação do género alimentício, que provoquem alergias ou intolerâncias e que 
continuem presentes no produto acabado, mesmo sob uma forma alterada; 

‑ quantidade líquida; 
‑ data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo. 

Nestes casos, a lista de ingredientes deve ser fornecida por outros meios, ou disponibilizada 
a pedido do consumidor. (7) 

A denominação de venda e a quantidade líquida devem figurar no mesmo campo visual 
(superfície da embalagem que pode ser lida a partir de um único ângulo de visão). (10) 

A informação obrigatória deve figurar numa língua facilmente compreensível para os 
consumidores do país em que o género alimentício é comercializado. No caso de Portugal 
deverá ser redigida em português, podendo, no entanto, ser, adicionalmente, redigida noutras 
línguas. (7) 

A rotulagem, a apresentação no mercado e a publicidade aos suplementos alimentares, seja 
escrita, audiovisual ou difundida apenas por meios auditivos, devem incluir, com destaque 
suficiente e adequado, a referência «SUPLEMENTO ALIMENTAR», que identifique 
inequivocamente o produto enquanto tal. (1) 

A fim de garantir a prestação de informação sobre os géneros alimentícios, é necessário ter 
em conta todas as formas de distribuição dos mesmos aos consumidores, incluindo a venda 
através de técnicas de comunicação à distância. Embora seja evidente que os géneros 
alimentícios fornecidos através da venda à distância deverão respeitar os mesmos requisitos 
de informação que os géneros alimentícios vendidos nas lojas, importa deixar claro que, 
nesses casos, a informação obrigatória relevante também deverá estar disponível antes da 
conclusão da compra. (7) 

Assim, a informação obrigatória sobre os suplementos alimentares (com exceção da data de 
durabilidade mínima ou data-limite de consumo), deve estar disponível antes da conclusão da 
compra e deve figurar no suporte da venda à distância ou ser prestada através de qualquer 
outro meio apropriado, claramente identificado pela empresa do sector alimentar. (7) No 
entanto todas as menções obrigatórias devem estar disponíveis no momento da entrega. (7) 

4.1.1. Denominação do género alimentício 

A denominação de um género alimentício é a sua denominação legal. (7) No caso dos 
suplementos alimentares, a sua denominação é “Suplemento alimentar”. (1) 

Esta denominação não pode ser substituída por uma denominação protegida por direitos de 
propriedade intelectual, por uma marca comercial ou por uma denominação de fantasia. (7) 

A denominação deve ser acompanhada da indicação do estado físico em que se encontra o 
género alimentício ou do tratamento específico a que foi submetido (por exemplo, em pó, 
liofilizado,…) quando a omissão desta indicação for suscetível de induzir o comprador em 
erro. (7) 

No caso dos géneros alimentícios tratados com radiação ionizante, a denominação de venda 
deve igualmente ser acompanhada pela menção «Irradiado» ou «Tratado com radiação 
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ionizante», e outras indicações previstas na Diretiva 1999/2/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de fevereiro de 1999, relativa à aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos alimentos e ingredientes alimentares tratados por radiação 
ionizante. (7) 

4.1.2.  Lista de ingredientes 

Um ingrediente é qualquer substância ou produto, incluindo os aromas, aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer constituinte de um ingrediente composto, utilizados no fabrico ou na 
preparação de um género alimentício, ainda presentes no produto acabado, eventualmente 
sob forma alterada. Os resíduos não são considerados ingredientes. (7) 

A lista de ingredientes deve ser precedida pelo termo «ingredientes» ou um título/cabeçalho 
que inclua este termo. (7) 

Os ingredientes devem ser todos enumerados por ordem decrescente de peso, tal como 
registado no momento da sua utilização para o fabrico. (7) 

No entanto, não é obrigatória a inclusão dos seguintes componentes de um género alimentício 
na lista de ingredientes: 

- Componentes de um ingrediente que, durante o processo de fabrico, tenham sido 
temporariamente separados para serem a seguir reincorporados em quantidade que 
não ultrapasse o teor inicial; 
- Aditivos e enzimas alimentares que sejam usados como auxiliares tecnológicos ou 
cuja presença num determinado género alimentício se deva unicamente ao facto de 
estarem contidos em um ou vários ingredientes desse género e desde que não tenham 
nenhuma função tecnológica no produto acabado. 
- Agentes de transporte e substâncias que não sejam aditivos alimentares, mas que 
sejam utilizadas da mesma forma e com o mesmo fim que os agentes de transporte, e 
que sejam utilizados nas doses estritamente necessárias; 
- Substâncias que não sejam aditivos alimentares, mas que sejam utilizadas da mesma 
forma e com o mesmo fim que os auxiliares tecnológicos e que continuem presentes 
no produto acabado, mesmo sob uma forma alterada; 
- Água quando for utilizada, durante o processo de fabrico, unicamente para permitir a 
reconstituição de um ingrediente utilizado sob forma concentrada ou desidratada, ou 
no caso do líquido de cobertura, que não é normalmente consumido. (7) 

Os ingredientes contidos sob a forma de nanomateriais artificiais devem ser claramente 
indicados na lista de ingredientes. A palavra «nano» entre parêntesis deve figurar a seguir 
aos nomes destes ingredientes. (7) 

a) Ingredientes compostos 

Um ingrediente composto é um ingrediente elaborado a partir de mais do que um ingrediente. 
Este pode figurar na lista de ingredientes sob a sua denominação, quando esta estiver prevista 
pela regulamentação ou consagrada pelo uso, em função do seu peso global, e pode ser 
imediatamente seguida da enumeração dos seus próprios ingredientes.  (7)  

No entanto existem exceções. Não sendo obrigatória a apresentação de uma lista de 
ingredientes para ingredientes compostos cuja composição do ingrediente composto estiver 
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definida nas disposições em vigor da União ou que sejam constituídos por misturas de 
especiarias e/ou de plantas aromáticas, desde que representem menos de 2 % do produto 
acabado e não se trate de aditivos alimentares.  (7) 

A apresentação da lista de ingredientes para um ingrediente composto também não é 
obrigatória caso aquele ingrediente seja um género alimentício para o qual as disposições da 
União não exijam uma lista de ingredientes.  (7) 

b) Aditivos 

Os aditivos alimentares são substâncias, com ou sem valor nutritivo, que não são consumidas 
habitualmente como géneros alimentícios em si mesmas e habitualmente não são utilizadas 
como ingredientes característicos dos géneros alimentícios, mas cuja adição intencional aos 
géneros alimentícios lhes permite conservar a sua qualidade nutritiva, prolongar a 
conservação ou estabilidade, melhorar a apresentação, as características organoléticas, ou 
facilitar o seu transporte e/ou armazenamento.  

A necessidade de harmonizar as normas da indústria alimentar tornou indispensável 
identificar de forma inequívoca os diversos aditivos alimentares de utilização autorizada, por 
serem considerados seguros do ponto de vista da saúde humana. Assim para referenciar cada 
um desses aditivos, foi-lhes atribuída a letra E associada a um número de 3 ou 4 algarismos. 

O Regulamento (CE) n.º 1333/2008 de 16 de dezembro estabelece uma lista comunitária de 
aditivos alimentares, incluindo os seus números E e as condições em que esses aditivos 
podem ser utilizados (anexo II do referido Regulamento). Só os aditivos alimentares incluídos 
nesta lista podem ser utilizados nos géneros alimentícios, nas condições de utilização nele 
especificadas, estabelecendo também a lista dos aditivos alimentares que estão autorizados 
a serem utilizados em suplementos alimentares. (12) 

A lista de aditivos alimentares que podem ser usados em géneros alimentícios constante do 
anexo II do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 de 16 de dezembro é coligida com base nas 
categorias de géneros alimentícios a que podem ser adicionados. Os suplementos 
alimentares pertencem à categoria 17, estando esta dividida nas seguintes subcategorias: 

‑ 17.1 Suplementos alimentares que se apresentam em forma sólida, exceto 
suplementos alimentares destinados a lactentes e crianças jovens; 

‑ 17.2 Suplementos alimentares que se apresentam em forma líquida, exceto 
suplementos alimentares destinados a lactentes e crianças jovens. (12) 

Para cada uma destas subcategorias, estão listados os aditivos que podem ser adicionados 
a cada uma e em que condições, nomeadamente limites máximos (quando especificados) ou 
restrições/exceções. (12) 

Esta lista comunitária tem vindo a ser atualizada ao longo do tempo, sendo desta forma 
importante consultar o Regulamento (CE) n.º 1333/2008 de 16 de dezembro, na sua versão 
consolidada para que sejam considerados apenas os aditivos alimentares autorizados, à data, 
para utilização em suplementos alimentares. 

Na rotulagem dos suplementos alimentares, os aditivos alimentares e as enzimas alimentares 
pertencentes a uma das categorias enumeradas na Tabela 1, são obrigatoriamente 
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designados pela denominação dessa categoria, seguida da sua denominação específica ou, 
se for o caso, do seu número E. (7) 

Tabela 1 - Categorias dos aditivos ou enzimas alimentares  

Acidificante Agente de tratamento da 
farinha Gás propulsor 

Amido modificado ( a ) Agente de volume Gelificante 

Antiaglomerante Conservante Humidificante 

Antiespuma Corante Intensificador de sabor 

Antioxidante Edulcorante Levedante 

Agente espumante Espessante Regulador de acidez 

Agente de endurecimento Emulsionante Sequestrante 

Agente de revestimento Estabilizador  
( a ) Não é exigida a indicação do nome específico ou do número E. 

Se um ingrediente pertencer a várias categorias, é indicada a categoria que corresponde à 
sua função principal naquele suplemento alimentar. (7) 

c) Vitaminas e minerais 

As vitaminas e os minerais são as substâncias nutrientes ou nutrimentos dos suplementos 
alimentares. (1) 

Apenas podem ser utilizadas, no fabrico dos suplementos alimentares, as vitaminas e os 
minerais referidos nos anexos I do Regulamento (CE) n.º 1170/2009 da Comissão, de 30 de 
novembro (Tabela 2) e sob as formas enunciadas no anexo II daquele mesmo regulamento.(1) 

Tabela 2 - Vitaminas e Minerais que podem ser utilizados no fabrico de suplementos alimentares 
Vitaminas Minerais 

Vitamina A (µg RE) 
Vitamina D (μg) 

Vitamina E (mg a-TE) 
Vitamina K (μg) 

Vitamina B1 (mg) 
Vitamina B2 (mg) 
Niacina (mg NE) 

 

Ácido pantoténico (mg) 
Vitamina B6 (mg) 

Ácido fólico / Folatos (μg) 
Vitamina B12 (μg) 

Biotina (μg) 
Vitamina C (mg) 

 
 

Cálcio (mg) 
Magnésio (mg) 

Ferro (mg) 
Cobre (μg) 
Iodo (μg) 

Zinco (mg) 
Manganês (mg) 

Sódio (mg) 
Potássio (mg) 

Selénio (μg) 
Crómio (μg) 

Molibdénio (μg) 
Fluoreto (mg) 
Cloreto (mg) 
Fósforo (mg) 

Boro (mg) 
Silício (mg) 

 

As quantidades máximas de vitaminas e minerais presentes nos suplementos alimentares são 
fixadas em função da toma diária recomendada pelo fabricante, tendo em conta os seguintes 
elementos: 

a) Limites superiores de segurança estabelecidos para as vitaminas e os minerais, após 
uma avaliação científica dos riscos, efetuada com base em dados científicos 
geralmente aceites, tendo em conta, quando for caso disso, os diversos graus de 
sensibilidade dos diferentes grupos de consumidores; 

b) Quantidade de vitaminas e minerais ingerida através de outras fontes alimentares; 
c) Doses de referência de vitaminas e minerais para a população. (1) 
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Relativamente às doses de referência de vitaminas e minerais, o Regulamento (UE) n.º 
1169/2011 de 25 de outubro apresenta os valores de referência destes nutrientes (VRN), para 
adultos (Tabela 3). (7) 

Tabela 3 - Valor de referência do nutriente (VRN) para vitaminas e minerais 
Vitaminas Minerais 

Vitamina A  800 μg Potássio  2 000 mg  
Vitamina D  5 μg Iodo  150 μg  
Vitamina E   12 mg Cloreto 800 mg  
Vitamina K  75 μg Cálcio  800 mg  
Vitamina C  80 mg Fósforo 700 mg  

Tiamina  1,1 mg Magnésio  375 mg 
Riboflavina  1,4 mg Ferro  14 mg 

Niacina  16 mg Zinco  10 mg  
Vitamina B6  1,4 mg Cobre  1 mg 
Ácido fólico  200 μg Manganês  2 mg  

Vitamina B12  2,5 μg Fluoreto  3,5 mg  
Biotina  50 μg Selénio  55 μg  

Ácido pantoténico  6 mg Crómio  40 μg 
Molibdénio  50 μg 

A ingestão excessiva de vitaminas e de minerais pode provocar efeitos adversos devendo, 
por isso, ser fixados, quando necessário, limites máximos de segurança para essas 
substâncias presentes nos suplementos alimentares, garantindo que a utilização normal dos 
produtos, de acordo com as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante, é segura para 
os consumidores. (1) 

Em fevereiro de 2006, foi publicado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(EFSA) o documento «Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerai», relativo a 
várias vitaminas e minerais. (13) 

O Tolerable Upper Intake Level (UL) corresponde ao nível máximo de ingestão diária, crónica, 
de um nutriente (proveniente de todas as fontes) no qual é considerado improvável que 
apresente risco de efeitos adversos para a saúde humana. O UL não é o nível de ingestão 
recomendado, mas sim uma estimativa da quantidade máxima de um nutriente que não 
acarreta um risco apreciável de efeitos adversos para a saúde. (13) 

Neste documento são identificados e caraterizados os riscos apresentados pela ingestão de 
cada uma das vitaminas e minerais e quando existem dados suficientes para tal, são 
determinados os UL para cada uma das vitaminas e minerais ali discutidos. Para algumas 
vitaminas e minerais é ainda apresentado o UL em função do grupo etário. 

Este documento, juntamente com os valores de referência do nutriente (VRN) (Tabela 3) são 
úteis para os operadores económicos avaliarem se as quantidades de vitaminas e mineiras 
que pretendem adicionar ao suplemento em questão são prováveis ou não de apresentar 
riscos ou efeitos adversos à saúde dos consumidores. 
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d) Aromas 

Aromas são produtos não destinados a serem consumidos como tais e que são adicionados 
aos géneros alimentícios para lhes conferir cheiro e/ou sabor ou modificar estes últimos. Estes 
podem ser divididos pelas seguintes categorias:  

o substâncias aromatizantes: substância química definida que possui propriedades 
aromatizantes; 

o preparações aromatizantes: produto, que não seja uma substância aromatizante, 
obtido a partir de géneros alimentícios ou materiais de origem vegetal, animal ou 
microbiológica, que não sejam géneros alimentícios; 

o aromas obtidos por tratamento térmico: produto obtido por aquecimento a partir de 
uma mistura de ingredientes que não possuem necessariamente por si próprios 
propriedades aromatizantes e dos quais pelo menos um contenha azoto (amino) e 
outro seja um açúcar redutor. Os ingredientes utilizados para a produção de 
aromatizantes obtidos por tratamento térmico podem ser géneros alimentícios e/ou um 
material de base que não seja um género alimentício;  

o aromas de fumo: produto obtido por fracionamento e purificação de um fumo 
condensado que produza condensados primários de fumo, frações primárias de 
alcatrão e/ou aromas de fumo derivados; 

o precursores de aromas: produto que não possui necessariamente por si próprio 
propriedades aromatizantes adicionado intencionalmente aos géneros alimentícios 
com o único objetivo de produzir aroma por decomposição ou reação com outros 
componentes durante a transformação dos géneros alimentícios, podendo ser obtido 
a partir de géneros alimentícios e/ou um material de base que não seja um género 
alimentício; 

o outros aromas ou suas misturas: aromas adicionados ou destinados a serem 
adicionado aos géneros alimentícios para lhes conferir um determinado cheiro e/ou 
sabor e que não se incluem nas categorias anteriores. (14) 

Os aromas são designados quer pelo termo «Aroma(s)» quer por uma denominação mais 
específica ou por uma descrição do aroma. Se o aroma contiver aromas de fumo e conferir 
aos géneros alimentícios um aroma fumado, o aroma deve ser designado pelo termo 
«aroma(s) de fumo», ou «aroma(s) de fumo produzido(s) a partir de alimento(s) ou categoria 
alimentar ou fonte(s)». (7) 

O termo «natural» só pode ser utilizado para descrever um aroma se o componente 
aromatizante incluir exclusivamente preparações aromatizantes e/ou substâncias 
aromatizantes naturais e só pode ser utilizado em combinação com uma referência a um 
género alimentício, categoria alimentar ou base aromatizante vegetal ou animal, se pelo 
menos 95 % por p/p do componente aromatizante tiver sido obtido a partir do material de base 
referido. Neste caso, a descrição deve ser formulada do seguinte modo: «aroma natural de 
género(s) alimentício(s) ou categoria alimentar ou material(ais) de base». (14) 

A designação «aroma natural de género(s) alimentício(s) ou categoria alimentar ou 
material(ais) de base com outros aromas naturais» pode ser usada se o componente 
aromatizante for parcialmente derivado do material de base referido, cujo aroma seja 
facilmente reconhecível. (14) 
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O termo «aroma natural» só pode ser usado se o componente aromatizante for derivado de 
diferentes materiais de base e nos casos em que uma referência aos materiais de base não 
reflita o seu aroma ou sabor. (14) 

O quinino e/ou a cafeína utilizados como aromas na produção ou preparação de um género 
alimentício devem ser mencionados pela sua denominação na lista de ingredientes 
imediatamente depois da menção «Aroma(s)». (7) 

O Regulamento (CE) n.º 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
dezembro apresenta a lista de aromas e materiais de base autorizados para utilização nos e 
sobre os géneros alimentícios, assim como as condições da sua utilização. Esta lista tem 
vindo a ser atualizada ao longo do tempo, pelo que deve ser consultado o documento na sua 
redação atual (consolidado). 

e) Novos alimentos  

Outras substâncias que não vitaminas e minerais, para serem utilizadas como ingredientes 
de suplementos alimentares, têm de cumprir os requisitos do Regulamento (UE) n.º 2015/2283 
relativo a novos alimentos e ingredientes alimentares. (2) 

Os novos alimentos são aqueles cujo consumo na União Europeia (UE) era raro ou mesmo 
inexistente antes de maio de 1997, ou seja, alimentos e ingredientes alimentares que não 
tinham sido consumidos, na UE, de forma significativa, antes de 15 de maio de 1997. Nessa 
data, entraram em vigor na UE as primeiras disposições nesta área, sob a forma do 
Regulamento (CE) n.º 258/97. (15) 

O atual Regulamento relativo aos novos alimentos, Regulamento (UE) n° 2015/2283, foi 
adotado a 25 de novembro 2015, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Estas regras 
estão plenamente aplicáveis desde 01 de janeiro de 2018. (15) 

Os novos alimentos podem ser alimentos inovadores ou desenvolvidos recentemente, 
alimentos que usam novos processos de produção e tecnologias, bem como alimentos 
tradicionalmente consumidos fora da UE (alimentos que tenham sido consumidos em pelo 
menos um país terceiro durante pelo menos 25 anos, como parte do regime alimentar habitual 
de um número significativo de pessoas). (15) 

Os novos alimentos abrangem uma grande diversidade de produtos, como por exemplo:  
‑ Produtos agrícolas de países terceiros — sementes de chia 
‑ Extratos de alimentos existentes — proteína de colza 
‑ Novo processo de produção alimentar — pão tratado com UV para aumentar o teor de 

vitamina D 
‑ Novas fontes de nutrientes - óleo rico em DHA (ácido docosa-hexaenóico) produzido 

a partir de microalgas. (15) 

Um operador alimentar que pretenda comercializar um novo alimento ou um alimento 
tradicional de um país terceiro, pela primeira vez na União, deve apresentar diretamente à 
Comissão Europeia um pedido, utilizando para tal a plataforma da Comissão (e-Submission 
Food Chain Platform). Os pedidos deverão ser elaborados em conformidade com o 
Regulamento de Execução (UE) nº. 2017/2469 (que estabelece os requisitos relativos quer 
aos dados administrativos, quer aos dados científicos relativos aos pedidos de colocação no 
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mercado da União de um novo alimento ) ou com o Regulamento de Execução (UE) n.º 
2017/2468 (relativo ao conteúdo, à elaboração e à apresentação das notificações de 
colocação no mercado da União de um alimento tradicional de um país terceiro e dos pedidos 
de autorização de um alimento tradicional de um país terceiro), consoante o caso. (15) 

Para auxiliar os operadores económicos na preparação e apresentação dos seus pedidos, a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), preparou algumas orientações 
(apenas disponíveis na língua inglesa): (15) 

o Para pedido de autorização de um novo alimento: 
‑ Guidance on the preparation and presentation of an application for authorisation of 

a novel food in the context of Regulation (EU) 2015/2283. 
‑ Administrative guidance on the submission of applications for authorisation of a 

novel food pursuant to Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283. 
 

o Para pedido de autorização de alimentos tradicionais de países terceiros: 
‑ Guidance on the preparation and presentation of the notification and application for 

authorisation of traditional foods from third countries in the context of Regulation 
(EU) 2015/2283. 

Uma vez que um alimento ou ingrediente seja autorizado como um novo alimento, ou um 
alimento tradicional de um país terceiro seja notificado com sucesso, é atualizada a Lista da 
União dos Novos Alimentos, estabelecida pelo Regulamento (UE) 2017/2470. (15) Esta lista 
deve ser sempre consultada na sua versão consolidada, uma vez que tem vindo a ser 
atualizada ao longo do tempo. 

Esta lista contém todos os novos alimentos e alimentos tradicionais de países terceiros 
autorizados até à data na UE e inclui o nome, as condições de uso, a rotulagem e outros 
requisitos, bem como as suas especificações. (15) Inclui, nomeadamente, em que produtos é 
que aquele novo alimento é autorizado, isto porque um alimento/nutriente pode não ser 
considerado um novo alimento quando usado em suplementos alimentares, mas ser 
considerado um novo alimento quando usado noutros alimentos que não suplementos 
alimentares e vice-versa. 

O artigo 4º do Regulamento dos Novos Alimentos determina que os operadores das empresas 
do setor alimentar verificam se o alimento que tencionam colocar no mercado da União é ou 
não abrangido pelo âmbito de aplicação daquele regulamento. (15) 

Para isso, para além da consulta da lista Europeia de Novos Alimentos (Regulamento (UE) 
2017/2470), os operadores económicos têm também à sua disposição o Catálogo de Novos 
Alimentos (Novel Food Catalogue). (16) Trata-se de uma lista de produtos de origem vegetal 
e animal, além de outras substâncias, cujo estatuto foi discutido na esfera do Regulamento 
relativo a novos alimentos. Esta lista é o resultado de contínuas discussões no Grupo de 
Trabalho dos Novos Alimentos, um grupo onde participam os peritos dos Estados-Membros, 
juntamente com representantes da União Europeia. (15) 

Nesta lista cada alimento/nutriente/produto é identificado com um dos seguintes símbolos: (17; 

18) 
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Este símbolo indica que existe um histórico de consumo significativo na UE antes de 1997, 
como alimento ou ingrediente alimentar. Assim, pode ser adicionado aos suplementos 
alimentares, desde que não exista qualquer restrição particular por parte do Estado-
Membro. 

 

De acordo com informações das Autoridades Competentes dos Estados-Membros, o 
produto em causa era utilizado apenas em suplementos alimentares antes de 15 de maio 
de 1997. Assim, pode ser usado como ingrediente em suplementos alimentares, no 
entanto, para outro tipo de utilização é necessário uma avaliação e autorização. 

 

A EFSA recebeu um pedido de avaliação para este produto. As Autoridades Competentes 
dos Estados-Membros desconhecem um histórico de consumo significativo. Assim, o 
produto que apresenta este símbolo corresponde a um novo alimento não autorizado e 
só pode ser colocado no mercado (e utilizado) depois de ser submetido um dossier para 
avaliação. 

 
Existe um pedido de avaliação do produto, mas as informações fornecidas à EFSA são 
insuficientes. Assim, o ingrediente é, por enquanto, um Novo Alimento não autorizado. 

 

A DGAV disponibiliza, ainda, uma lista de outros documentos oficiais emitidos por outros 
Estados-Membros, nomeadamente Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica, que contêm 
informação relevante para a determinação do estatuto de um ingrediente no âmbito do 
Regulamentos dos Novos Alimentos, incluindo plantas e outras substâncias cuja utilização é 
aceite em suplementos alimentares. Esta lista encontra-se disponível no formulário de 
notificação, à Autoridade Portuguesa (DGAV), dos suplementos alimentares. 

A informação para os operadores demonstrarem que um produto tem uma história de 
consumo significativo antes de 15 de maio de 1997 e, como tal, não necessita de autorização 
nos termos do Regulamento (UE) n° 2015/2283, pode ser encontrada no Documento de 
Orientação “Human Consumption to a Significant Degree – Information and Guidance 
Document”. (15; 19) 

No caso de não existir qualquer referência válida relativa ao consumo de determinado 
alimento ou ingrediente neste âmbito, considera-se que se está perante um novo alimento ou 
ingrediente alimentar e a sua comercialização na UE depende de uma avaliação de segurança 
efetuada pela EFSA e posterior aprovação pela Comissão. 

No entanto, se após ter considerado todas as informações disponíveis, um operador não tiver 
a certeza de que o alimento que tenciona colocar no mercado da União é ou não abrangido 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento dos Novos Alimentos, pode recorrer ao 
“procedimento para a determinação do estatuto de novo alimento”. Para tal, o operador deve 
consultar o Estado-Membro em que tenciona colocar o novo alimento no mercado pela 
primeira vez. (15) 

O pedido de consulta tem de ser elaborado em conformidade com o Regulamento de 
Execução (UE) n.º 2018/456 da Comissão. Em Portugal, a DGAV é a autoridade competente 
responsável pela aplicação do Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/456 da          
Comissão. (15) 

f) Ingredientes proibidos 

A Comissão Europeia a pedido de um Estado-Membro, pode tomar a decisão de incluir 
determinada substância ou ingrediente numa lista de substâncias proibidas, de substâncias 
sujeitas a restrições, ou numa lista de substâncias sob controlo comunitário. (20) 
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O Regulamento (CE) n.º 1925/2006, na sua redação atual, lista, na parte A do seu Anexo III 
as seguintes substâncias proibidas: 

‑ as folhas de efedra e respetivas preparações à base de espécies do género Ephedra 
(Regulamento (UE) n.º 2015/403); 

‑ a casca de pau-de-cabinda e respetivas preparações à base de pau-de-cabinda 
[Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (Regulamento (UE) 2019/650); 

‑ a aloe-emodina e todas as preparações em que esta substância esteja presente, 
emodina e todas as preparações em que esta substância esteja presente, preparações 
à base da folha de espécies de Aloe que contenham derivados de hidroxiantracenos, 
dantrona e todas as preparações em que esta substância esteja presente 
(Regulamento (UE) 2021/468). (2) 

Esta lista vai sendo atualizada ao longo do tempo, pelo que deve ser consultada a sua versão 
consolidada (regulamento na sua redação atual). 

g) Disposições específicas quanto à indicação de determinados 
ingredientes 

O Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 de outubro inclui disposições específicas quanto à 
indicação de determinados ingredientes em géneros alimentícios tanto no que diz respeito à 
sua apresentação por ordem decrescente de peso como em determinados casos em que deve 
ser indicada na lista de ingredientes a sua categoria em vez do seu nome específico. Algumas 
destas disposições específicas são aplicáveis aos suplementos alimentares. A Tabela 4 
apresenta as disposições que podem eventualmente ser aplicáveis aos suplementos 
alimentares. (7) 

Tabela 4 - Disposições especificas relativas à indicação de determinados ingredientes 
Ingredientes Disposições específicas 

Água adicionada e ingredientes voláteis São enumerados na lista em função do seu peso no 
produto acabado.  
A quantidade de água adicionada como ingrediente é 
determinada subtraindo à quantidade total do produto 
acabado a quantidade total dos outros ingredientes 
utilizados, não sendo exigido que esta quantidade seja 
considerada se o seu peso não for superior a 5 % do 
produto acabado. 

Ingredientes utilizados sob forma concentrada 
ou desidratada e reconstituídos durante o 
fabrico 

Podem ser enumerados em função do seu peso antes 
da concentração ou da desidratação. 

Ingredientes utilizados em géneros alimentícios 
concentrados ou desidratados, destinados a ser 
reconstituídos por adição de água 

Podem ser enumerados em função da sua proporção 
no produto reconstituído, desde que a lista de 
ingredientes seja acompanhada por uma indicação tal 
como «Ingredientes do produto reconstituído» ou 
«Ingredientes do produto pronto para consumo». 

Ingredientes que representem menos de 2 % do 
produto acabado 

Podem ser enumerados numa ordem diferente, após 
os outros ingredientes. 

Ingredientes semelhantes ou substituíveis entre 
si, suscetíveis de serem utilizados no fabrico ou 
na preparação de um género alimentício sem 
alterar a sua composição, natureza ou valor 

A sua designação na lista de ingredientes pode ser feita 
por via da menção «Contém … e/ou …» se pelo menos 
um de dois ingredientes, no máximo, estiver presente 
no produto acabado. Esta disposição não se aplica aos 



Suplementos Alimentares 
 

 
20/58 

 
 

 

equivalente, e desde que representem menos 
de 2 % do produto acabado 

aditivos alimentares, aos ingredientes enumerados na 
parte C do presente anexo, nem às substâncias ou 
produtos enumerados no anexo II que provoquem 
alergias ou intolerâncias. 

Óleos refinados e matérias gordas refinadas de 
origem vegetal 

Podem ser agrupados na lista de ingredientes sob a 
designação de «Óleos vegetais» ou «Matérias gordas 
vegetais», conforme aplicável, imediatamente seguida 
da enumeração de indicações da origem específica 
vegetal, podendo ainda ser seguida da menção «Em 
proporções variáveis».  
Se forem agrupados, são incluídos na lista de 
ingredientes em função do peso total dos óleos 
vegetais ou matérias gordas vegetais presentes.  
O qualificativo «totalmente hidrogenado» ou 
«parcialmente hidrogenado», conforme adequado, 
deve acompanhar a menção do óleo hidrogenado ou 
da matéria gordas hidrogenada. 

Óleos refinados ou matérias gordas refinadas de 
origem animal 

Os óleos devem ser designados pela menção «Óleo» 
seguida quer pelo qualificativo «animal», quer pela 
indicação da origem específica animal.  
De igual modo, as matérias gordas refinadas devem 
ser designadas pela menção «Gordura» ou «Matérias 
gordas» seguida quer pelo qualificativo «animal», quer 
pela indicação da origem específica animal. 
O qualificativo «totalmente hidrogenado» ou 
«parcialmente hidrogenado», conforme adequado, 
deve acompanhar a menção do óleo hidrogenado ou 
matéria gorda hidrogenada. 

Misturas de farinhas provenientes de duas ou 
várias espécies de cereais 

As farinhas devem ser designadas pelo termo 
«Farinha» seguido da enumeração das espécies de 
cereais de onde provém, por ordem decrescente de 
peso. 

Amidos e féculas naturais e amidos e féculas 
modificados por processos físicos ou por 
enzimas 

Devem ser designados pelo termo «Amido» 

Sacarose (todas as categorias) Deve ser designada pelo termo «Açúcar». 
Dextrose anidra ou mono-hidratada Deve ser designada pelo termo «Dextrose». 
Xarope de glucose e xarope de glucose 
desidratado 

Deve ser designada pelo termo «Xarope de glucose». 

Proteínas lácteas (caseínas, caseinatos e 
proteínas de soro de leite e de lactossoro) e 
suas misturas 

Deve ser designada pelo termo «Proteínas do leite». 

Manteiga de cacau de pressão, de extrusão ou 
refinada 

Deve ser designada pelo termo «Manteiga de cacau». 

4.1.3. Indicação dos ingredientes e auxiliares tecnológicos, utilizados no fabrico 
ou na preparação de um género alimentício, que provoquem alergias ou 
intolerâncias e que continuem presentes no produto acabado, mesmo sob 
uma forma alterada 

É necessário que as informações sobre a presença de alergénios sejam sempre fornecidas 
ao consumidor. (21) 
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O Regulamento (UE) n.º 1169/2011, na sua redação atual, apresenta uma lista de substâncias 
consideradas como substâncias/produtos que podem provocar alergias ou intolerâncias, 
sendo esta lista atualizada pela Comissão sempre que existem novos dados relativos a 
substâncias ou produtos que possam causar tais situações. (7) Esta lista inclui não apenas as 
substâncias e os produtos nela expressamente mencionados, mas também os respetivos 
produtos derivados, tendo sido estabelecida com base nos pareceres científicos adotados 
pela EFSA. (21) 

A Tabela 5 - Lista de substâncias/produtos que provocam alergias e intolerâncias (Regulamento (UE) 
nº. 1169/2011)apresenta as substâncias/produtos atualmente presentes na referida lista 
aplicável a todos os géneros alimentícios. 

Tabela 5 - Lista de substâncias/produtos que provocam alergias e intolerâncias (Regulamento (UE) 
nº. 1169/2011) 
Substâncias / Produtos Exceções  
Cereais que contêm glúten (nomeadamente 
trigo, centeio, cevada, aveia, espelta, kamut 
ou as suas estirpes hibridizadas) e produtos 
à base destes cereais 

a) Xaropes de glicose, incluindo dextrose, à base de 
trigo e respetivos derivados*; 
b) Maltodextrinas à base de trigo e respetivos 
derivados*; 
c) Xaropes de glicose à base de cevada;  
d) Cereais utilizados na confeção de destilados 
alcoólicos, incluindo álcool etílico de origem agrícola.  

Crustáceos e produtos à base de crustáceos - 
Ovos e produtos à base de ovos - 
Peixes e produtos à base de peixe a) Gelatina de peixe usada como agente de 

transporte de vitaminas ou de carotenoides;  
b) Gelatina de peixe ou ictiocola usada como 
clarificante da cerveja e do vinho. 

Amendoins e produtos à base de amendoins - 
Soja e produtos à base de soja a) Óleo e gordura de soja totalmente refinados e 

derivados*; 
b) Tocoferóis mistos naturais (E 306), D-alfa-
tocoferol natural, acetato de D-alfa-tocoferol natural, 
succinato de D-alfa-tocoferol natural derivados de 
soja; 
c) Fitoesteróis e ésteres de fitoesterol derivados de 
óleos vegetais produzidos a partir de soja; 
d) Éster de estanol vegetal produzido a partir de 
esteróis de óleo vegetal de soja. 

Leite e produtos à base de leite (incluindo 
lactose) 

a) Lactossoro utilizado na confeção de destilados 
alcoólicos, incluindo álcool etílico de origem agrícola;  
b) Lactitol. 

Frutos de casca rija, nomeadamente, 
amêndoas (Amygdalus communis L.), avelãs 
(Corylus avellana), nozes (Juglans regia), 
castanhas de caju (Anacardium occidentale), 

Frutos de casca rija utilizados na confeção de 
destilados alcoólicos, incluindo álcool etílico de 
origem agrícola 
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nozes pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. 
Koch], castanhas do Brasil (Bertholletia 
excelsa), pistácios (Pistacia vera), nozes de 
macadâmia ou do Queensland (Macadamia 
ternifolia) e produtos à base destes frutos 
Mostarda e produtos à base de mostarda - 
Sementes de sésamo e produtos à base de 
sementes de sésamo 

- 

Dióxido de enxofre e sulfitos em 
concentrações superiores a 10 mg/kg ou 10 
mg/l em termos de SO 2 total que deve ser 
calculado para os produtos propostos como 
prontos para consumo ou como 
reconstituídos, de acordo com as instruções 
dos fabricantes 

- 

Tremoço e produtos à base de tremoço - 
Moluscos e produtos à base de moluscos - 

* Desde que o processo a que tenham sido submetidos não seja suscetível de aumentar o nível de alergenicidade 
avaliado pela Autoridade relativamente ao produto a partir do qual foram produzidos 

Estas substâncias/produtos devem ser indicadas na lista de ingredientes, com uma referência 
clara ao nome da mesma que deve ser realçado através duma grafia que o distinga 
claramente da restante lista de ingredientes, por exemplo, através dos caracteres, do estilo 
ou da cor do fundo. (22) Compete ao operador escolher o modo adequado para diferenciar o 
alergénio em causa do resto da lista de ingredientes, no entanto a Comunicação da Comissão 
de 13 de julho de 2017 (2017/C 428/01) esclarece alguns pontos, por exemplo, quando o 
nome do ingrediente contiver várias palavras separadas (ex. “leite em pó”), é suficiente realçar 
apenas a palavra que corresponde ao produto ou substância enumerada na lista, sendo neste 
caso o “leite”. (21) 

Quando vários ingredientes ou auxiliares tecnológicos de um género alimentício sejam 
derivados de uma única substância ou produto, a rotulagem deve indicar claramente cada 
ingrediente ou auxiliar tecnológico em causa. (7) No entanto a referência a essa 
substância/produto não tem de ser necessariamente repetida, mas tem de estar sempre 
relacionada diretamente com a lista de ingredientes, indicando essa informação no final da 
lista de ingredientes ou num sítio próximo da lista dos ingredientes (21), como por exemplo: 

Um género alimentício contendo aditivos alimentares e ingredientes derivados de trigo pode 
ser rotulado do seguinte modo, tendo a palavra «trigo» de ser realçada, por exemplo: 
“Lista de ingredientes: … aditivo X (a)…, aditivo Y (a), …ingrediente X(a)… 
(a) Obtido a partir de trigo 

4.1.4.  Quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes 

A indicação da quantidade de um ingrediente ou de uma categoria de ingredientes utilizada 
no fabrico ou na preparação de um género alimentício é obrigatória nos casos em que esse 
ingrediente ou essa categoria de ingredientes: 

‑ Figurem na denominação do género alimentício ou forem habitualmente associados à 
denominação pelo consumidor; 
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‑ Sejam destacados no rótulo por palavras, por imagens ou por uma representação 
gráfica; ou 

‑ Sejam essenciais para caracterizar um género alimentício e para o distinguir dos 
produtos com que possa ser confundido devido à sua denominação ou aspeto. (7) 

A indicação da quantidade de um ingrediente ou categoria de ingredientes deve aparecer quer 
na denominação do género alimentício quer na sua proximidade imediata ou na lista de 
ingredientes, associada ao ingrediente ou à categoria de ingredientes em causa, e deve, em 
geral, ser expressa em percentagem, correspondendo à quantidade do(s) ingrediente(s) no 
momento da sua utilização. No entanto em casos particulares, a quantidade pode ser 
expressa de outra forma, nomeadamente no caso de os géneros alimentícios terem sofrido 
uma perda de humidade, ingredientes voláteis e ingredientes utilizados sob a forma 
concentrada ou desidratada. Assim, nestes casos: 

‑ Géneros alimentícios que tenham sofrido uma perda de humidade na sequência 
de um tratamento térmico ou outro: a quantidade deve ser expressa numa 
percentagem que corresponde à quantidade do(s) ingrediente(s) utilizado(s) em 
relação ao produto acabado, exceto se essa quantidade ou a quantidade total de todos 
os ingredientes indicados no rótulo for superior a 100%, devendo nesse caso a 
quantidade ser indicada em função do peso do(s) ingrediente(s) utilizado(s) para 
preparar 100 g de produto acabado. 
 

‑ Ingredientes voláteis: a quantidade é indicada com base na sua proporção em peso 
no produto acabado. 
 

‑ Ingredientes utilizados sob uma forma concentrada ou desidratada e 
reconstituídos durante o fabrico: a quantidade pode ser indicada com base na sua 
proporção em peso antes da concentração ou desidratação;  
 

‑ Géneros alimentícios concentrados ou desidratados que se destinam a ser 
reconstituídos por adição de água: a quantidade de ingredientes pode ser indicada 
com base na sua proporção em peso no produto reconstituído. (7) 

A indicação da quantidade não se aplica a ingredientes ou categoria de ingredientes com a 
indicação «Contém edulcorante(s)» ou «Contém açúcar(es) e edulcorante(s)» ou às vitaminas 
e sais minerais, se essas substâncias forem sujeitas a uma declaração nutricional (7). No caso 
dos suplementos alimentares, estes não são sujeitos a uma declaração nutricional na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro, 
no entanto a quantidade de nutrientes (vitaminas e minerais) ou substâncias com efeito 
nutricional ou fisiológico presentes no produto deve ser declarada no rótulo sob forma 
numérica (ver secção 4.1.11. Declaração nutricional). 

Tendo em conta a natureza dos suplementos alimentares, a indicação quantitativa também 
não é exigira relativamente a um ingrediente ou a uma categoria de ingredientes utilizados em 
pequenas quantidades para efeitos de aromatização. (7) 
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4.1.5.  Quantidade líquida 

A quantidade líquida de um género alimentício deve ser expressa em unidades de volume 
para os produtos líquidos (utilizando o litro, o centilitro ou o mililitro, conforme o mais 
adequado) e em unidades de massa para os outros produtos (utilizando o quilograma ou o 
grama conforme o mais adequado). (7) 

No entanto a declaração da quantidade líquida não é obrigatória no caso de géneros 
alimentícios cuja quantidade líquida seja inferior a 5 g ou 5 ml. (7)  

Caso o suplemento alimentar seja constituído por várias unidades (ex. 20 cápsulas), a 
indicação da quantidade líquida será dada pela menção da quantidade líquida total e do 
número total de unidades. (7)  

4.1.6.  Data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo 

A data de durabilidade mínima é a data até à qual o género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de conservação adequadas. (7) 

Deve ser composta pela indicação do dia, do mês e do ano, por esta ordem e sob forma não 
codificada. (7) 

Todavia, no caso de géneros alimentícios: 
‑ cuja durabilidade seja inferior a três meses, é suficiente a indicação do dia e do mês, 
‑ cuja durabilidade seja superior a três meses, mas não exceda dezoito meses, é 

suficiente a indicação do mês e do ano, 
‑ cuja durabilidade seja superior a dezoito meses, é suficiente a indicação do ano. (7) 

Deve ser a utilizada a menção «Consumir de preferência antes de …», quando a data indique 
o dia ou «Consumir de preferência antes do fim de …» nos outros casos. Estas menções 
devem ser seguidas pela própria data ou por uma referência ao local da rotulagem onde esta 
data é indicada. (7) Nestes casos não existe proibição de venda do produto em questão após 
expirar a data indicada na rotulagem. Assim, ao nível do retalho, terminada essa data de 
durabilidade mínima, recomendada pelo operador económico que produziu o género 
alimentício, o operador retalhista, tendo em conta o próprio produto, pode optar por mantê-lo 
disponível para venda durante mais algum tempo, assumindo ele a responsabilidade de 
segurança do mesmo e informando adequadamente o consumidor que os produtos têm a data 
de durabilidade mínima ultrapassada. (23) 

Se aplicável, estas menções devem ser também seguidas de uma descrição das condições 
de conservação a observar para assegurar a durabilidade indicada. (7) 

No caso de géneros alimentícios microbiologicamente muito perecíveis e que, por essa razão, 
sejam suscetíveis de apresentar um perigo imediato para a saúde humana após um curto 
período, a data de durabilidade mínima deve ser substituída pela data-limite de consumo. (7) 

Tal como acontece com a data de durabilidade mínima, a data-limite de consumo deve ser 
composta pela indicação do dia, do mês e eventualmente do ano, por essa ordem e sob forma 
não codificada. (7) No caso destes produtos é proibida a sua comercialização após terminar a 
data mencionada. (23) 
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A data-limite de consumo deve ser precedida da menção «Consumir até …» seguida da 
própria data, ou de uma referência ao local da rotulagem onde esta é indicada. Devem ser 
ainda indicadas as condições de conservação a respeitar. (7) 

Um estudo realizado pela Comissão Europeia (2018) estima que até 10% dos 88 milhões de 
toneladas de resíduos alimentares gerados anualmente na UE são derivados da má 
interpretação da marcação da data de durabilidade mínima/data-limite de consumo. Uma 
melhor compreensão e utilização da marcação da data nos alimentos, ou seja, datas de 
«Consumir até …»  e «Consumir de preferência antes de …» ou «Consumir de preferência 
antes do fim de …», por todos os intervenientes em causa, pode prevenir e reduzir o 
desperdício de alimentos na UE. (24) 

Assim, está previsto que a Comissão proponha uma revisão das regras da UE sobre a 
marcação destas datas até ao final de 2022. Com esta revisão pretende-se evitar o 
desperdício alimentar associado à má compreensão e/ou utilização indevida dessas datas, 
garantindo simultaneamente que qualquer alteração proposta vai ao encontro das 
necessidades de informação dos consumidores e não põe em causa a segurança alimentar.(24) 

4.1.7.  Condições especiais de conservação e/ou condições de utilização 

Caso os géneros alimentícios exijam condições especiais de conservação e/ou de utilização, 
estas devem ser indicadas. Nos casos aplicáveis devem também ser indicadas as condições 
especiais de conservação e/ou o prazo de consumo após a primeira abertura da 
embalagem.(7) 

4.1.8.  Nome ou a firma e o endereço do operador económico responsável pela 
informação do género alimentício 

O operador da empresa do sector alimentar responsável pela informação sobre os géneros 
alimentícios deve ser o operador sob cujo nome ou firma o suplemento alimentar é 
comercializado ou, se esse operador não estiver estabelecido na União, o importador para o 
mercado da União. (7) 

4.1.9.  País de origem ou o local de proveniência 

As disposições legais que regem a indicação do país de origem ou local de proveniência 
encontram-se no Regulamento (UE) n.º 1169/2011 (artigo 26º), sendo alguns aspetos 
esclarecidos na Comunicação da Comissão Nº 2020 /C 32/01. 

A indicação do país de origem ou do local de proveniência de um género alimentício deverá 
ser fornecida sempre que a falta dessa indicação for suscetível de induzir os consumidores 
em erro quanto ao país de origem ou ao local de proveniência reais desse produto. (7; 25) 

O artigo 26.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 não foi elaborado tendo em mente 
os suplementos alimentares. A intenção era atender à vontade dos consumidores em saber a 
origem de uma série de ingredientes de origem agrícola e evitar que os consumidores fossem 
induzidos em erro no caso da origem do produto ser diferente da origem do ingrediente 
primário. (25) 
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O próprio artigo 26º, nº 3, indica que o foco da indicação da origem está principalmente nos 
ingredientes de origem agrícola, nomeadamente alguns tipos de carne, leite, incluindo o leite 
utilizado como ingrediente em produtos lácteos, alimentos não processados, produtos de 
ingrediente único e ingredientes que representam mais de 50% de um alimento. (7; 25) 

Os consumidores consideram os suplementos alimentares de uma forma diferente dos outros 
géneros alimentícios, aquando da decisão de compra. O critério de escolha dos suplementos 
alimentares é o tipo de vitaminas, minerais e outras substâncias e as suas quantidades, uma 
vez que são relevantes para o benefício da saúde, e não sua origem. Para géneros 
alimentícios comuns, a origem pode ser mais relevante devido à qualidade, tradição ou razões 
ambientais. (25) 

Assim, no caso dos suplementos alimentares a informação sobre o país de origem é 
voluntária. (25)  

Em certos casos, os operadores das empresas do sector alimentar podem querer indicar a 
origem do suplemento alimentar a título voluntário, a fim de chamar a atenção do consumidor 
para as qualidades do seu produto. (7) Muitas vezes os operadores económicos indicam a 
origem do produto com frases tais como «Fabricado em…», «Produzido em…», «Produto 
de…» seguido de uma indicação geográfica ou através da representação a indicar o país ou 
zona geográfica. Isto constitui uma indicação da origem do produto, uma vez que os 
consumidores associam esta informação à origem do produto. (25) E mesmo que indicado a 
título voluntário terá de obedecer às regras para indicação do país de origem/local de 
proveniência. 

De ter em conta que o nome, a firma ou o endereço do operador da empresa do sector 
alimentar constante do rótulo não constituem uma indicação do país de origem ou do local de 
proveniência do género alimentício. (7) 

Do mesmo modo, alegações referentes à empresa, como por exemplo «Líder no Mercado no 
país x» ou até mesmo ao produto, tais como «Produto nº 1 no país x», «Produto desenvolvido 
no país x» não constituem indicações do país de origem. (25) 

A DGAV disponibilizou também na sua página eletrónica algumas apresentações sobre 
esclarecimentos de dúvidas colocadas pelos operadores económicos, sendo aqui 
apresentados alguns exemplos: (26) 

- Acrónimos ou imagens para ajudar a encontrar o idioma em rótulos multilingues, se se 
referirem claramente às diferentes versões linguísticas das informações sobre o género 
alimentício, não devem ser consideradas como uma indicação de origem. 

- Menções como «género», «tipo», «estilo», «receita», «inspirado por» ou «à moda de» 
referem-se normalmente à receita ou a características específicas do género alimentício ou 
respetivo processamento e não devem, em princípio, ser consideradas como indicação da 
origem. No entanto a avaliação destas situações deve ser efetuada caso a caso pelo operador 
responsável pela rotulagem. 

- Bandeiras e/ou mapas são identificados como as referências mais relevantes à rotulagem 
de origem, assim, quaisquer bandeiras e/ou mapas claros e visíveis que se refiram a um 
território geográfico específico poderão ser interpretados pelo consumidor como indicação da 
origem do género alimentício, assim como outros símbolos nacionais, como um monumento 
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nacional, uma paisagem ou uma pessoa, amplamente conhecidos. Imagens e outras menções 
que façam referência a um evento nacional/local ou a uma equipa de desporto nacional/local 
devem de ser avaliadas numa base casuística. 

Existem requisitos específicos para garantir que os consumidores não sejam induzidos em 
erro. Um exemplo disso é quando o «País de origem» ou «Local de proveniência» não é o 
mesmo que o do seu ingrediente primário. (25) Caso o país de origem ou o local de proveniência 
do género alimentício seja indicado e não seja o mesmo que o do seu ingrediente primário, 
deve ser indicado igualmente o país de origem ou o local de proveniência deste último. (7) 

De notar que, quando não é indicado o país de origem do produto, não existe a obrigação da 
indicação da divergência/diferença entre a origem do género alimentício e do seu ingrediente 
primário. (25) 

Resta, assim, definir o que é o ingrediente primário. O ingrediente primário é o ingrediente ou 
ingredientes que representem mais de 50% do género alimentício ou que sejam habitualmente 
associados à denominação deste género alimentício pelo consumidor e para os quais, na 
maior parte dos casos, é exigida uma indicação quantitativa. (7) Esta definição proporciona a 
possibilidade de haver mais do que um ingrediente primário num género alimentício e assim, 
o país de origem ou o local de proveniência de todos estes ingredientes primários deve ser 
indicado. (27) 

A definição jurídica de ingrediente primário identifica dois tipos de critérios para determinar o 
ingrediente primário do género alimentício: a) um critério quantitativo, de acordo com o qual o 
ingrediente representa mais de 50% do género alimentício, e b) um critério qualitativo, de 
acordo com o qual o ingrediente é habitualmente associado pelos consumidores à 
denominação do género alimentício. (27) 

Assim, além da composição quantitativa do género alimentício, têm de se considerar as suas 
características específicas, natureza e a apresentação global do rótulo. Têm igualmente de 
se considerar a perceção e as expectativas dos consumidores em relação às informações 
prestadas sobre o género alimentício em questão. Os operadores de empresas do setor 
alimentar devem ponderar se é ou não provável que a indicação da origem de um determinado 
ingrediente afete substancialmente as decisões de compra dos consumidores e se a ausência 
dessa indicação da origem induziria os consumidores em erro. (27) 

No que diz respeito ao critério quantitativo, no caso de suplementos alimentares, devido à sua 
apresentação (por exemplo, comprimidos e cápsulas), os aditivos e outros ingredientes 
necessários para o fabrico da apresentação do suplemento alimentar podem corresponder a 
mais de 50% do produto. Por exemplo, a gelatina ou HPMC para produzir cápsulas ou mesmo 
os agentes de volume. (25)  

O fornecimento da informação sobre a origem destes provavelmente influenciará a escolha 
aquando da compra de um suplemento alimentar em detrimento de outro. No entanto, no ato 
da compra os consumidores não compram suplementos alimentares pelas cápsulas ou 
agentes de volume e, assim, a indicação da origem destes ingredientes pode induzir o 
consumidor em erro quanto à «verdadeira» origem do produto. (25) 

Desta forma, a indicação da origem de um ingrediente que represente mais de 50% do 
suplemento alimentar não deve se aplicar às substâncias que são adicionados apenas para 
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fins tecnológicos ou aos aditivos, mas sim aos ingredientes que caracterizam o produto, por 
exemplo, óleo de peixe, plantas, vitaminas, minerais. (25) 

No que diz respeito ao critério qualitativo (ingrediente habitualmente associado pelos 
consumidores à denominação do género alimentício), no caso dos suplementos alimentares 
a sua denominação legal é “Suplemento Alimentar”. (1) 

O suplemento alimentar pode, portanto, conter diversos ingredientes, que devem ser 
mencionados no rótulo, no entanto, não existe nenhum ingrediente que os consumidores 
usualmente associem à denominação legal de “Suplemento Alimentar”. 

No caso dos suplementos alimentares, estes podem conter vários nutrientes e outras 
substâncias, sendo que a indicação da origem de cada uma delas resultaria numa rotulagem 
confusa.  

Por outro lado, em muitos casos, pode até induzir o consumidor em erro. Por exemplo, um 
suplemento alimentar pode conter, por exemplo, mais de 50% de carbonato de cálcio e uma 
pequena quantidade de vitamina D, porém a vitamina D contribui mais do que o carbonato de 
cálcio em termos de valor de referência do nutriente. Assim, indicar a origem do carbonato de 
cálcio em vez da origem da vitamina D, não fará sentido e pode até mesmo induzir o 
consumidor em erro. 

No entanto, isso não impede que as empresas apresentem mais informações sobre a origem 
de determinados ingredientes. Por exemplo, num suplemento alimentar contendo na sua 
composição um ingrediente de origem vegetal, o operador económico pode querer indicar que 
a planta usada é originária de uma determinada localização geográfica. (25) 

Para que os consumidores pudessem fazer escolhas mais bem informadas, foram fixadas 
regras específicas para a indicação do país de origem ou o local de proveniência do 
ingrediente primário. Assim, o país de origem ou o local de proveniência do ingrediente 
primário, quando diferente do país de origem ou o local de proveniência mencionado para o 
género alimentício, deve ser indicado através da menção «(Nome do ingrediente primário) 
é/não é originário de (país de origem ou local de proveniência do género alimentício)» ou 
qualquer expressão semelhante que possa ter o mesmo significado para o consumidor ou 
com referência a uma das seguintes zonas geográficas: 

i) «UE», «não-UE» ou «UE e não-UE», ou  

ii) região ou qualquer outra zona geográfica situada em vários Estados-Membros ou em 
países terceiros, se estiver definida como tal ao abrigo do direito internacional público ou for 
bem entendida pelos consumidores médios normalmente informados, ou  

iii) zona de pesca da FAO, ou mar ou corpo hídrico de água doce, se estiver definido como tal 
ao abrigo do direito internacional ou for bem entendido pelos consumidores médios 
normalmente informados, ou  

iv) Estado(s)-Membro(s) ou país(es) terceiro(s), ou  

v) região ou qualquer outra zona geográfica compreendida num Estado-Membro ou num país 
terceiro, se for bem entendida pelos consumidores médios normalmente informados, ou vi) 
país de origem ou local de proveniência, em conformidade com as disposições específicas da 
União aplicáveis ao(s) ingrediente(s) primário(s) como tal. (28) 
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A indicação do país de origem ou local de proveniência do ingrediente primário deve ser 
apresentada com carateres de tamanho que não seja inferior ao tamanho mínimo exigido em 
conformidade com o artigo 13º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 (28) (ver secção 
4.2 Legibilidade da informação obrigatória). 

Quando o país de origem ou o local de proveniência do género alimentício não for indicado 
mediante palavras, a informação fornecida deve figurar no mesmo campo visual que a 
indicação do país de origem ou do local de proveniência do género alimentício. Quando o país 
de origem ou o local de proveniência de um género alimentício for indicado mediante palavras, 
a informação fornecida deve figurar no mesmo campo visual que a indicação do país de 
origem ou do local de proveniência do género alimentício e utilizando um tamanho de 
carateres que tenha uma altura de x pelo menos igual a 75% da altura de x da indicação do 
país de origem ou do local de proveniência do género alimentício. (28) 

4.1.10. Modo de emprego 

Devem ser fornecidas as instruções do suplemento alimentar de modo a permitir a utilização 
adequada do mesmo. (7) 

4.1.11. Declaração nutricional 

Os géneros alimentícios apresentam geralmente uma declaração nutricional que deve incluir 
o valor energético e a quantidade de lípidos, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono, 
açúcares, proteínas e sal. O conteúdo da declaração nutricional obrigatória pode ser 
complementado pela indicação das quantidades de ácidos gordos monoinsaturados, ácidos 
gordos polinsaturados, polióis, amido, fibra e/ou vitaminas e sais minerais presentes no 
género alimentício em quantidades significativas. 

No entanto esta declaração nutricional, na aceção do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 
de outubro, artigo 9º, não se aplica aos suplementos alimentares. (7) 

Porém, no caso dos suplementos alimentares, a quantidade de nutrientes (vitaminas e 
minerais) ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico presentes no produto deve ser 
declarada no rótulo sob forma numérica, sendo as unidades a utilizar para as vitaminas e 
minerais as que se encontram especificadas no Regulamento (CE) n.º 1170/2009, da 
Comissão, de 30 de novembro (Tabela 2). (1) 

As quantidades de nutrientes ou de outras substâncias declaradas referem-se à toma diária 
recomendada pelo fabricante e indicada no rótulo, sendo os valores declarados, valores 
médios baseados na análise do produto realizada pelo fabricante. (1) 

As informações relativas às vitaminas e aos minerais devem igualmente ser expressas em 
percentagem dos valores de referência em vigor sobre rotulagem nutricional dos géneros 
alimentícios (1), nomeadamente os descritos no Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 de 
Outubro (Tabela 3). (7)  
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4.1.12. Indicação do lote 

Os suplementos alimentares devem ser acompanhados por uma indicação que permita 
identificar o lote a que pertencem, ou seja, que permita identificar o conjunto de unidades de 
venda do produto, fabricado ou acondicionado em circunstâncias praticamente idênticas. (9) 

A indicação do lote deve ser precedida da letra «L», salvo nos casos em que se distinga 
claramente das outras indicações de rotulagem, e deve figurar sempre de modo facilmente 
visível, claramente legível e indelével. (9) 

Quando a data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo figurarem no rótulo, a 
indicação do lote pode não acompanhar o género alimentício, desde que essas datas sejam 
compostas pelo menos pela indicação, clara e por ordem, do dia e do mês. (9) 

A determinação e a indicação do lote são da responsabilidade do produtor, fabricante ou 
acondicionador do género alimentício ou do primeiro vendedor estabelecido na União 
Europeia. (9) 

4.1.13. Menções complementares para géneros alimentícios com determinadas 
características 

O Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 de outubro, define algumas menções obrigatórias 
complementares para: 

‑ Géneros alimentícios embalados em determinados gases 
‑ Géneros alimentícios que contêm edulcorantes 
‑ Géneros alimentícios que contêm ácido glicirrízico ou o seu sal de amónio 
‑ Bebidas com elevado teor de cafeína ou géneros alimentícios com cafeína 

adicionada 
‑ Géneros alimentícios com fitoesteróis, ésteres de fitoesterol, fitoestanóis ou 

ésteres de fitoestanol adicionados (7) 
 
A Tabela 6 apresenta as menções complementares que devem ser incluídas para estes 
géneros alimentícios. (7) Nesta tabela apenas estão referidas as menções que podem, 
eventualmente, ser aplicadas aos suplementos alimentares. 

Tabela 6 - Menções complementares para determinados tipos/categorias de géneros alimentícios 
Tipo / Categoria Menções 

1. Géneros alimentícios embalados em determinados gases 
Géneros alimentícios cujo prazo de 
durabilidade foi alargado por meio de gases 
de embalagem  

«Embalado em atmosfera protetora» 

2. Géneros alimentícios que contêm edulcorantes 
- Contêm um ou mais edulcorantes «Contém edulcorante(s)», esta menção deve 

acompanhar a denominação do género alimentício. 
- Contêm um ou mais açúcares e um ou mais 
edulcorantes adicionados 

«Contém açúcar(es) e edulcorante(s)», esta 
menção deve acompanhar a denominação do 
género alimentício. 

- Contêm aspartame/sal de aspartame e 
acessulfame  

«Contém aspartame (uma fonte de fenilalanina)», 
esta menção deve constar do rótulo, nos casos em 
que o aspartame/sal de aspartame e acessulfame 
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seja designado na lista de ingredientes por 
referência apenas ao seu número E.  
«Contém uma fonte de fenilalanina», esta menção 
deve constar do rótulo, nos casos em que o 
aspartame/sal de aspartame e acessulfame seja 
designado na lista de ingredientes pela sua 
denominação específica. 

- Contêm mais de 10 % de polióis adicionados  «O seu consumo excessivo pode ter efeitos 
laxativos.» 

3. Géneros alimentícios que contêm ácido glicirrízico ou o seu sal de amónio 
Bebidas que contêm ácido glicirrízico ou o seu 
sal de amónio devido à adição da(s) própria(s) 
substância(s) ou de alcaçuz (Glycyrrhiza 
glabra), numa concentração igual ou superior 
a 100 mg/kg ou 10 mg/l. 

A menção «Contém alcaçuz» deve ser 
acrescentada imediatamente depois da lista de 
ingredientes, exceto se o termo «alcaçuz» já estiver 
incluído na lista de ingredientes ou na denominação 
do género alimentício. Na falta de uma lista de 
ingredientes, a menção deve acompanhar a 
denominação do género alimentício. 

Bebidas que contêm ácido glicirrízico ou o seu 
sal de amónio devido à adição da(s) própria(s) 
substância(s) ou de alcaçuz (Glycyrrhiza 
glabra), numa concentração igual ou superior 
a 50 mg/l. 

A menção «Contém alcaçuz – as pessoas que 
sofrem de hipertensão devem evitar o seu consumo 
excessivo» deve ser acrescentada imediatamente 
depois da lista de ingredientes. Na falta de uma lista 
de ingredientes, a menção deve acompanhar a 
denominação do género alimentício. 

4. Bebidas com elevado teor de cafeína ou géneros alimentícios com cafeína adicionada 
Bebidas que se destinem a ser consumidas 
tal qual e que contenham cafeína, qualquer 
que seja a fonte, numa proporção superior a 
150 mg/l  

A menção «Elevado teor de cafeína. Não 
recomendado a crianças nem a grávidas ou 
lactantes» deve constar do mesmo campo visual 
que a denominação da bebida, seguida de uma 
referência, entre parênteses, ao teor de cafeína 
expresso em mg por 100 ml 

Bebidas que estejam em forma concentrada 
ou desidratada e após reconstituição 
contenham cafeína, qualquer que seja a 
fonte, numa proporção superior a 150 mg/l. 
Outros géneros alimentícios que não bebidas, 
em que seja adicionada cafeína para fins 
fisiológicos 

A menção «Contém cafeína. Não recomendado a 
crianças nem a grávidas» deve constar do mesmo 
campo visual que a denominação do género 
alimentício, seguida de uma referência, entre 
parênteses, ao teor de cafeína expresso em mg por 
100 g/ /ml. No caso dos suplementos alimentares, o 
teor de cafeína deve ser expresso em função da 
dose diária recomendada na rotulagem. 

5. Géneros alimentícios com fitoesteróis, ésteres de fitoesterol, fitoestanóis ou ésteres de 
fitoestanol adicionados 
Géneros alimentícios ou ingredientes 
alimentares com fitoesteróis, ésteres de 
fitoesterol, fitoestanóis ou ésteres de 
fitoestanol adicionados 

1) A menção «Com esteróis vegetais adicionados» 
ou «Com estanóis vegetais adicionados» deve 
constar do mesmo campo visual que a denominação 
do género alimentício.  
2) A quantidade de fitoesteróis, ésteres de 
fitoesterol, fitoestanóis ou ésteres de fitoestanol 
adicionados (expressa em % ou g de esteróis/ 
/estanóis vegetais livres por 100 g ou 100 ml do 
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género alimentício) deve constar da lista de 
ingredientes.  
3) Deve constar a indicação de que o produto não 
se destina a pessoas que não necessitem de 
controlar os níveis de colesterol no sangue. 
4) Deve constar a indicação de que os pacientes 
com medicação para reduzir o nível de colesterol só 
devem consumir o produto sob vigilância médica.  
5) Deve constar a indicação, facilmente visível, de 
que o género alimentício pode não ser adequado do 
ponto de vista nutritivo para grávidas ou lactantes e 
crianças de idade inferior a cinco anos.  
6) Deve aconselhar-se o consumo do género 
alimentício integrado num regime alimentar 
equilibrado e variado, que inclua o consumo 
frequente de frutas e produtos hortícolas para ajudar 
a manter os níveis de carotenoides.  
7) Do mesmo campo visual em que figura a 
indicação mencionada no ponto 3, deve constar a 
indicação de que se deve evitar um consumo 
superior a 3 g/dia de esteróis/estanóis vegetais 
adicionados.  
8) Deve constar uma definição de porção do género 
alimentício ou ingrediente alimentar em causa (de 
preferência em g ou ml) com a quantidade de 
esteróis/estanóis vegetais contida em cada porção. 

4.2. Legibilidade da informação obrigatória 

Entende-se por «legibilidade», a aparência física pela qual a informação é visualmente 
acessível à população em geral, e que é determinada por vários elementos, nomeadamente, 
o tamanho dos caracteres, o espaço entre as letras, o espaço entre as linhas, a espessura da 
escrita, a cor dos caracteres, o tipo de escrita, a relação entre a largura e a altura das letras, 
a superfície do material e o contraste significativo entre os caracteres escritos e o fundo em 
que se inserem. (7)  

Os estudos mostram que uma boa legibilidade é um fator importante na otimização da 
influência que as informações no rótulo podem ter sobre o público e que a aposição de 
informações ilegíveis no produto é uma das principais causas de insatisfação dos 
consumidores com os rótulos dos géneros alimentícios. (7) 

As menções obrigatórias devem ser impressas de modo a garantir que sejam claramente 
legíveis, com caracteres cuja «altura de x», tal como definida na Figura 1, seja igual ou 
superior a 1,2 mm. (7) 

No caso de embalagens ou recipientes cuja superfície maior seja inferior a 80 cm2, o tamanho 
dos caracteres (altura de x) deve ser igual ou superior a 0,9 mm. (7) 
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Legenda:  
1. Linha das ascendentes 5. Linha das descendentes 
2. Linha de caixa alta 6. Altura de X 
3. Linha mediana 7. Corpo 
4. Linha de base  

 

Figura 1 - Altura de X 

O tamanho das letras maiúsculas e dos números tem de ser equivalente à letra «A», no início 
da palavra «Apêndice», em que altura de x é igual ou superior a 1,2 mm. (8) 

A denominação do género alimentício (suplemento alimentar) e a quantidade líquida devem 
figurar no mesmo campo visual e o nome das substâncias ou produtos que provocam alergias 
ou intolerâncias deve ser realçado através duma grafia que o distinga claramente da restante 
lista de ingredientes, por exemplo, através dos caracteres, do estilo ou da cor do fundo. (7; 29) 

Por fim, a informação voluntária não deve ser apresentada em detrimento do espaço 
disponível para a informação obrigatória. (7; 29) 

4.3. Informação voluntária 

Os géneros alimentícios podem apresentar informação voluntária, tanto na rotulagem como 
na publicidade aos mesmos. 

No entanto, as informações voluntárias sobre os géneros alimentícios não podem ser 
apresentadas em prejuízo do espaço disponível para as informações obrigatórias e não 
podem induzir o consumidor em erro:  

‑ No que respeita às características do produto e, nomeadamente, no que se refere à 
sua natureza, identidade, propriedades, composição, quantidade, durabilidade, país 
de origem ou local de proveniência, método de fabrico ou de produção; 

‑ Atribuindo ao produto efeitos ou propriedades que este não possua;  
‑ Sugerindo que o produto possui características especiais quando todos os géneros 

alimentícios similares possuem essas mesmas características; 
‑ Sugerindo ao consumidor, através da aparência, da descrição ou de imagens, a 

presença de um determinado género alimentício ou de um ingrediente, quando, na 
realidade, um componente natural ou um ingrediente normalmente utilizado nesse 
género alimentício foram substituídos por um componente ou por um ingrediente 
diferentes. (7) 

Adicionalmente, não podem ser incluídas menções que: 
‑ Atribuam aos suplementos alimentares propriedades profiláticas, de tratamento ou 

curativas de doenças humanas, nem fazer referência a essas propriedades; 
‑ Declarem expressa ou implicitamente que um regime alimentar equilibrado e variado 

não constitui uma fonte suficiente de nutrimentos em geral. (1) 

Em relação à informação voluntária, estão previstos atos de execução a ser adotados pela 
Comissão quanto à: 
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‑ Presença eventual e não intencional de substâncias ou produtos que provocam 
alergias ou intolerâncias; 

‑ Adequação do género alimentício para o consumo por vegetarianos ou veganos; 
‑ Indicação das doses de referência para grupos específicos da população; 
‑ Ausência ou presença reduzida de glúten. (30) 

No que diz respeito à informação sobre a ausência ou presença reduzida de glúten, foi 
adotado em 2014 o Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 de 30 de julho. (30) 

A informação fornecida a título voluntário deve ser exata, clara e facilmente compreensível 
para o consumidor e tal como referido anteriormente, não deve atribuir propriedades de 
prevenção, de tratamento e de cura de doenças humanas, nem mencionar tais 
propriedades.(7) 

Não podem ser ambíguas nem confusas para o consumidor e, se adequado, devem basear-
se em dados científicos relevantes. (7) 

4.3.1. Alegações nutricionais e de saúde 

A inclusão voluntária de alegações nutricionais ou de saúde nos rótulos dos géneros 
alimentícios deve respeitar o disposto no Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro. (7)  

Este regulamento é aplicável às alegações nutricionais e de saúde feitas em comunicações 
comerciais, quer na rotulagem, quer na apresentação ou na publicidade dos alimentos a 
fornecer como tais ao consumidor final. Não é aplicável às alegações que sejam feitas em 
comunicações não comerciais, como as orientações ou os conselhos dietéticos emanados 
das autoridades e organismos de saúde pública, nem em comunicações e informações não 
comerciais constantes da imprensa e de publicações científicas. (5) 

O Regulamento é também aplicável às marcas de fabrico e outras marcas comerciais 
suscetíveis de ser interpretadas como alegações nutricionais ou de saúde. No entanto, uma 
marca de fabrico ou comercial ou uma denominação de fantasia que figure na rotulagem, na 
apresentação ou na publicidade de um alimento e que possa ser considerada uma alegação 
nutricional ou de saúde pode ser utilizada sem ser sujeita ao procedimento de autorização 
previsto no Regulamento (CE) n.º 1924/2006, desde que seja acompanhada de uma alegação 
nutricional ou de saúde associada na rotulagem, na apresentação ou na publicidade que 
cumpra o disposto naquele regulamento. (5) 

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1924/2006, na sua redação atual, uma alegação 
define-se como “qualquer mensagem ou representação, não obrigatória nos termos da 
legislação comunitária ou nacional, incluindo qualquer representação pictórica, gráfica ou 
simbólica, seja qual for a forma que assuma, que declare, sugira ou implique que um alimento 
possui características particulares”. (5) 

As alegações nutricionais e/ou de saúde não devem: 
a) Ser falsas, ambíguas ou enganosas; 
b) Suscitar dúvidas acerca da segurança e/ou da adequação nutricional de outros 
alimentos;  
c) Incentivar ou justificar o consumo excessivo de um dado alimento;  
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d) Declarar, sugerir ou implicar que um regime alimentar equilibrado e variado não 
pode fornecer, em geral, quantidades adequadas de nutrientes; 
e) Referir alterações das funções orgânicas que possam suscitar receios no 
consumidor ou explorar esses receios, quer textualmente, quer através de 
representações pictóricas, gráficas ou simbólicas. (5) 

Para garantir a veracidade das alegações, é necessário que a substância alvo da alegação 
se encontre presente no produto final em quantidades suficientes, ou que a substância esteja 
ausente ou presente em quantidades devidamente reduzidas, para produzir o efeito nutricional 
ou fisiológico alegado. A substância deverá também ser assimilável pelo organismo. Além 
disso, e sempre que adequado, uma quantidade significativa da substância que produz o 
efeito nutricional ou fisiológico alegado deve ser fornecida por uma quantidade do alimento 
suscetível, razoavelmente, de ser consumida. (5) 

A rotulagem nutricional de produtos para os quais seja feita uma alegação nutricional e/ou de 
saúde deve ser obrigatória, exceto no caso da publicidade genérica.(5) No caso dos 
suplementos alimentares, a informação nutricional deve obedecer ao disposto no artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 136/2003, na sua redação atual. (31) (ver secção 4.1.11 Declaração 
nutricional) 

i. Alegações de Nutricionais 

Uma «alegação nutricional» é qualquer alegação que declare, sugira ou implique que um 
alimento possui propriedades nutricionais benéficas particulares, devido: 
a) À energia (valor calórico) que: 

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

b) Aos nutrientes ou outras substâncias que: 
i) contém, 
ii) contém em proporção reduzida ou aumentada, ou 
iii) não contém. (5) 

As alegações nutricionais apenas são permitidas se constarem do anexo do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006, na sua redação atual. (5) Apresentam-se, a seguir, dois exemplos de 
alegações nutricionais, e respetivas condições de uso, que podem ser encontradas em 
suplementos alimentares, contendo vitaminas e/ou minerais: 

- Fonte de [nome da(s) vitaminas] e/ou [nome do(s) mineral(is)]  
Uma alegação de que um alimento é uma fonte de vitaminas e/ou de minerais, ou qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado para o consumidor, só pode ser feita quando o 
produto contiver, pelo menos, a quantidade significativa definida pelo Regulamento (UE) n.º 
1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro, na sua redação           
atual. (7; 5) 

- Alto tear em [nome da(s) vitaminas] e/ou [nome do(s) mineral(is)] 
Uma alegação de que um alimento tem alto teor em vitaminas e/ou minerais, ou qualquer 
alegação que possa ter o mesmo significado para o consumidor, só pode ser feita quando o 
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produto contiver, pelo menos, o dobro do teor exigido para a alegação «Fonte de [nome da(s) 
vitamina(s)] e/ou [nome do(s) mineral(is)]». (5) 

No que diz respeito à definição de quantidade significativa de vitaminas e sais minerais, de 
um modo geral, devem ser tomados em consideração os seguintes valores para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa: 

‑ 15 % dos valores de referência do nutriente fornecido por 100 g ou 100 ml no caso de 
produtos que não sejam bebidas, ou 

‑ 7,5 % dos valores de referência do nutriente fornecido por 100 ml no caso das bebidas, 
ou 

‑ 15 % dos valores de referência do nutriente por porção, caso a embalagem contenha 
apenas uma porção. (7)  

Os valores de referência para as vitaminas e minerais são apresentados na Tabela 3. (7) 

ii. Menções relativas à ausência de glúten e lactose 

As alegações relativas ao teor de glúten e lactose estão fora do âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006. (32) No entanto existem disposições específicas quanto às alegações referentes 
à ausência de glúten ou lactose: 

a) Ausência de glúten  

As regras relativas aos requisitos de prestação de informação aos consumidores sobre a 
ausência ou a presença reduzida de glúten nos géneros alimentícios estão estabelecidas no 
Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão de 30 de julho. (33) 

Tendo em conta que os suplementos alimentares se enquadram como géneros alimentícios, 
podem ostentar as menções relativas à isenção de glúten/adequação para celíacos desde 
que cumpram o disposto naquele Regulamento. 

Assim podem ser usadas as menções: 
̵ «isento de glúten» se o género alimentício, tal como vendido ao consumidor final, não 

contiver mais de 20 mg/kg de glúten. 
̵ «teor muito baixo de glúten» se um género alimentício que seja constituído por ou 

contenha um ou mais ingredientes provenientes do trigo, do centeio, da cevada, da 
aveia ou das suas variedades cruzadas e que tenha sido especialmente transformado 
para reduzir o teor de glúten não contenha, tal como vendido ao consumidor final, mais 
de 100 mg/kg de glúten. (33; 34) 

As menções acima, quando utilizadas, devem ser transmitidas apenas através das menções. 
Estas informações podem ser acompanhadas das menções «adequado a pessoas com 
intolerância ao glúten» ou «adequado a pessoas com doença celíaca». (34) 

Podem ainda ser acompanhadas pelas menções «especialmente formulado para pessoas 
com intolerância ao glúten» ou «especialmente formulado para pessoas com doença celíaca», 
se o alimento em causa for especialmente produzido, preparado e/ou transformado para: 

̵ Reduzir o teor de glúten de um ou mais ingredientes que contêm glúten; ou 
̵ Substituir os ingredientes que contêm glúten por outros ingredientes naturalmente 

isentos de glúten. (34) 
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De ter em conta que a aveia, quando contida nos géneros alimentícios apresentados como 
isentos de glúten ou com um teor muito baixo de glúten tem de ser especialmente produzida, 
preparada e/ou transformada de modo a evitar a contaminação com trigo, centeio, cevada ou 
as suas variedades cruzadas, e o teor de glúten dessa aveia não pode ser superior a 20 
mg/kg. (34) 

b) Ausência de lactose  

A DGAV publicou em 2016 uma nota orientadora relativa à menção ao teor de lactose na 
rotulagem de géneros alimentícios. (35)  

De acordo com aquele documento, as matérias relacionadas com a menção à lactose estão 
excluídas do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 relativo às alegações e não chegaram a ser 
cobertas por medidas no âmbito da ‘Alimentação Especial’. (35) 

Por outro lado, não foi possível à EFSA estabelecer um limiar de ingestão abaixo do qual não 
se verifiquem efeitos adversos de galactose/lactose, de acordo com a Scientific Opinion on 
lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia, 2010. (35) 

A prática noutros Estados-Membros em matéria de nível máximo de lactose para o uso da 
menção «teor reduzido de lactose» é de 1 g/100 g. Nestes Estados-Membros, a opção de 
estender à menção «teor reduzido de lactose» as condições do anexo do Regulamento (CE) 
Nº 1924/2006 para as alegações «teor de (nome do nutriente) reduzido», que não passa de 
30%, não é segura, uma vez que um leite pode conter 4-5% de lactose e essa redução 
conduziria este teor para 2,8- 3,5 g/100 g, bastante acima do recomendado naqueles Estados-
Membros. (35) 

Assim, entendeu a DGAV permitir a utilização da menção 'teor de lactose inferior a 1 g/100 g', 
ficando esta restrita a produtos lácteos. (35) 

No entanto, também consideraram aceitável a utilização da menção «sem lactose» desde 
que esta não seja detetável, ou seja, em géneros alimentícios contendo leite ou produtos 
lácteos cujo teor de lactose é inferior ao limite de deteção (LoD) de um método 
suficientemente sensível para que qualquer teor residual não induza sintomas em 
consumidores suscetíveis. (35) 

iii. Alegações de Saúde 

Uma «alegação de saúde» é qualquer alegação que declare, sugira ou implique a existência 
de uma relação entre uma categoria de alimentos, um alimento ou um dos seus constituintes 
e a saúde. (5) Todavia, é importante relevar que são proibidas alegações de saúde que: 

(i) sugiram que a saúde pode ser afetada pelo facto de não se consumir o alimento,  
(ii) façam referência ao ritmo ou à quantificação da perda de peso,  
(iii) façam referência a recomendações de médicos ou de profissionais da saúde e de 
outras associações não reconhecidas pelas normas nacionais pertinentes. (5; 36) 

Adicionalmente, de relembrar que a informação sobre os géneros alimentícios não deve 
atribuir a um género alimentício propriedades de prevenção, de tratamento e de cura de 
doenças humanas, nem mencionar tais propriedades. (7) 

O processo de avaliação e aprovação das alegações conta com duas entidades distintas, a 
EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos), para a avaliação científica das 
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alegações, e a Comissão Europeia, para a tomada de decisão final sobre a sua aprovação ou 
recusa, com base no parecer da EFSA. (36) As decisões tomadas pela Comissão Europeia são 
publicadas no Jornal Oficial da União Europeia. (5) 

As alegações de saúde podem ser divididas em dois grandes grupos: 

a) Alegações de saúde que não refiram a redução de um risco de doença ou o 
desenvolvimento e a saúde das crianças, também chamadas de «funcionais» 
(Art.13º do Regulamento (CE) n.º 1924/2006) 
 

Nestas estão incluídas as alegações que descrevem ou fazem referência: 
̵ Ao papel de um nutriente ou de outra substância no crescimento, no desenvolvimento 

e nas funções do organismo; ou 
̵ A funções psicológicas ou comportamentais; ou 
̵ Ao emagrecimento, ao controlo do peso, à redução do apetite, ao aumento da 

sensação de saciedade ou à redução do valor energético do regime alimentar. (5) 

No Regulamento (UE) n.º 432/2012 da Comissão de 16 de maio pode ser consultada a 
lista de alegações de saúde permitidas na UE que é alterada regularmente no sentido da 
sua atualização com as novas alegações autorizadas. (36; 37) Esta lista inclui ainda a 
identificação do nutriente/substância/alimento/categoria de alimento para o qual foi 
autorizada a respetiva alegação, as condições de utilização da alegação e as condições 
e/ou restrições de utilização dos alimentos e/ou declaração ou advertência adicional, 
quando aplicável. (37) A Tabela 7 apresenta dois exemplos de alegações de saúde listadas 
no Regulamento (UE) n.º 432/2012. 

Tabela 7 - Exemplos de alegações de saúde autorizadas que não referem a redução de um risco 
de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças (37) 

Nutriente, 
substância, 
alimento ou 
categoria de 

alimento 

Alegação Condições de utilização da alegação 

Condições e/ou 
restrições de utilização 

dos alimentos e/ou 
declaração ou 

advertência adicional 
Cálcio O cálcio é 

necessário para a 
manutenção de 
ossos normais 

A alegação só pode ser utilizada em 
alimentos que sejam, pelo menos, uma fonte 
de cálcio, tal como referido na alegação 
FONTE DE [NOME DA(S) VITAMINA(S)] 
E/OU [NOME DO(S) MINERAL(IS)] 

- 

Cloreto O cloreto contribui 
para uma digestão 
normal através da 
produção de ácido 
clorídrico no 
estômago 

A alegação só pode ser utilizada em 
alimentos que sejam, pelo menos, uma fonte 
de cloreto, tal como referido na alegação 
FONTE DE [NOME DA(S) VITAMINA(S)] 
E/OU [NOME DO(S) MINERAL(IS)] 

A alegação não pode ser 
utilizada para cloreto 
proveniente do cloreto de 
sódio 

 
É importante assegurar que a alegação de saúde selecionada a partir da lista de alegações 
autorizadas pela União Europeia é válida para o grupo de população a que se destina o 
género alimentício objeto da alegação. (31)  

Assim, quando o alimento pode ser consumido por vários grupos de população e a 
alegação apenas se destina a um deles ou é restrita a um deles, a alegação deverá ser 
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acompanhada de uma informação quanto à população-alvo ou respetiva restrição, 
conforme aplicável. (31) 

As crianças não podem ser consideradas como um subgrupo da população geral saudável, 
pelo que as alegações do âmbito do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 não 
podem ser usadas em alimentos exclusivamente destinados a crianças. (31) 

b) Alegações relativas à redução de um risco de doença e alegações relativas ao 
desenvolvimento e à saúde das crianças (Art.14º do Regulamento (CE) n.º 
1924/2006) 

Para além dos requisitos gerais aplicáveis às alegações de saúde, no caso das alegações 
relativas à redução de um risco de doença, a rotulagem ou, na falta desta, a apresentação 
ou a publicidade devem ostentar também uma indicação de que a doença objeto da 
alegação tem múltiplos fatores de risco, e que alterar um destes fatores pode, ou não, ter 
efeitos benéficos. (5) 

Relativamente a estas alegações, têm sido publicados vários diplomas que autorizam e/ou 
recusam este tipo de alegações (38; 39; 40; 41; 42). A Tabela 8 apresenta dois exemplos deste 
tipo de alegações. 

Tabela 8 - Exemplos de alegações de saúde autorizadas que referem a redução de um risco de 
doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças (39; 42) 

Nutriente, 
substância, 
alimento ou 
categoria de 

alimento 

Alegação Condições de utilização da alegação 

Condições e/ou 
restrições de 
utilização dos 
alimentos e/ou 
declaração ou 

advertência 
adicional 

Ácido 
docosa-
hexaenóico 
(DHA) 

O consumo de ácido 
docosa-hexaenóico 
(DHA) pela mãe 
contribui para o 
desenvolvimento 
normal do cérebro no 
feto e no lactente 
alimentado com leite 
materno. 

As mulheres grávidas e lactantes devem ser 
informadas de que o efeito benéfico é obtido 
com uma dose diária de 200 mg de DHA, além 
da dose diária recomendada de ácidos gordos 
ómega-3 para adultos, ou seja: 250 mg de DHA 
e EPA.  
A alegação só pode ser utilizada para alimentos 
que proporcionem uma ingestão diária de, pelo 
menos, 200 mg de DHA. 

- 

Cálcio e 
vitamina D 

O cálcio e a vitamina D 
ajudam a reduzir a 
perda mineral óssea em 
mulheres pós-
menopáusicas. A baixa 
densidade mineral 
óssea é um fator de 
risco de fraturas 
osteoporóticas 

A alegação só pode ser utilizada em 
suplementos alimentares que forneçam pelo 
menos 400 mg de cálcio e 15 µg de vitamina D 
por dose diária.  
O consumidor deve ser informado de que a 
alegação se destina especificamente a 
mulheres de idade igual ou superior a 50 anos 
e de que o efeito benéfico é obtido com uma 
dose diária de, pelo menos, 1 200 mg de cálcio 
e 20 μg de vitamina D de todas as fontes. 

No que se refere aos 
suplementos 
alimentares com 
adição de cálcio e 
vitamina D, a 
alegação só pode ser 
utilizada para os que 
visam as mulheres de 
idade igual ou 
superior a 50 anos 

 
 
A lista completa e atualizada de alegações de saúde, assim como o respetivo parecer da 
EFSA e o diploma correspondente que a aprova ou rejeita aquela alegação, pode ser 
consultada no site da Comissão Europeia (EU Register of Health Claims). (43) 
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No site da Comissão está também disponível a lista de alegações para as quais foi concedida 
a proteção de dados de propriedade industrial. (44) A utilização destas alegações é restringida 
em proveito do requerente por um período de cinco anos, a menos que exista um acordo entre 
o requerente a quem a autorização é dirigida e o operador económico que deseja usar a 
respetiva alegação. (5; 32) 

iv. Flexibilidade da redação das alegações 

É possível adaptar o texto de uma alegação de saúde, desde que se assegure que o 
significado do texto autorizado é respeitado, isto é:  

‑ A relação entre o constituinte alimentar e o efeito benéfico na saúde é a mesma (o 
novo texto reflete a evidência científica original);  

‑ O texto da alegação não é enganoso (não pode levar a conclusões incorretas, embora 
seja verdadeiro);  

‑ O texto da alegação é bem entendido pelo consumidor comum. (31) 

Deverá ser tido em conta que o entendimento do consumidor pode variar nos diversos 
Estados-Membros, pelo que a adequação da redação das alegações fica sujeita ao controlo 
das autoridades nacionais. (31) 

Em 2012 a DGAV elaborou um guia de aplicação relativo à flexibilidade na redação das 
alegações de saúde. Este guia baseou-se nos princípios gerais apresentados e discutidos 
pela primeira vez numa reunião informal de peritos dos Estados-Membros que decorreu em 
Bruxelas a 19 de junho de 2012. Naquela reunião foi debatida a abordagem comum relativa 
à flexibilidade na redação das alegações de saúde autorizadas no âmbito do artigo 13.° do      
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de   
dezembro. (45) 

O documento resultante constituiu a base de trabalho para a Direção-Geral da Alimentação e 
Veterinária (DGAV), a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a 
Direção-Geral do Consumidor (DGC). (45) 

Neste documento a DGAV esclarece que os operadores alimentares devem manter o mais 
possível a redação original das alegações. No entanto, é admissível alguma flexibilidade na 
redação das alegações desde que tal tenha por objetivo ajudar o consumidor a compreender 
o seu significado, tendo em conta os fatores linguísticos, aspetos culturais e a população alvo. 
Neste caso, o operador responsável pela redação alternativa deverá fundamentar a 
inadequação da redação da alegação de saúde original. As redações alternativas deverão ter 
para o consumidor final o significado da alegação autorizada. (45)  

Neste guia de utilização, são abordados os seguintes pontos: (45) 

a) Utilização do termo «normal» 
O termo "normal' surge na redação de muitas alegações de saúde autorizadas. Em 
muitos casos, faz parte da redação que a EFSA entendeu como justificada. Noutros 
casos, os Estados-Membros, a Comissão Europeia e a EFSA concordaram que este 
termo deveria ser incluído na redação original. Por conseguinte, o termo "normal' deve 
ser mantido nas redações alternativas das alegações, não devendo ser substituído por 
outro termo ou removido. 
 



Suplementos Alimentares 
 

 
41/58 

 
 

 

b) Redação alternativa para «contribui para…» 
Na sua avaliação, a EFSA considerou na major parte dos casos que a redação correta 
que refletia a evidencia científica era «contribui para... ». No entanto é aceitável a 
substituição deste termo por outro como por exemplo:  

̵ «ajuda no...»,  
̵ «auxilia no...»,  
̵ «participa no...»,  
̵ «tem um papel no…». 

Redações alternativas que possam sugerir ao consumidor que a ingestão de 
determinado nutrientes/substancia terá um efeito positivo concreto e melhorará a sua 
condição ou que será mesmo essencial, não deverão ser consideradas como tendo o 
mesmo significado que «contribui para...» pelo que não são aceitáveis termos como:  

̵ «é essencial para...»,  
̵ «promove o...»,  
̵ «o seu aliado para...»,  
̵ «é benéfico para ...». 

 
c) Redação alternativa para «normal funcionamento…» 

Este termo também poderá ser substituído, sendo dado alguns exemplos aceitáveis:  
̵ «... funcionamento normal»,  
̵ «...funcionar normalmente»,  
̵ «manutenção de um normal...» 

No entanto termos como «adequado/apropriado funcionamento...», «saudável 
funcionamento...», «bom funcionamento...» ou «funcionamento...» já não são 
aceitáveis. 
 

d) Redação alternativa para «manutenção de um normal» 
Este termo pode ser alterado, sendo dados alguns exemplos tais como: 

̵ «manter um normal...» 
̵ «contribui para a manutenção do… em condições normais.» 

No entanto a substituição por termos como «para uma normal...», «manutenção 
saudável de...», «para reforçar...», «para o bom estado...» não são aceitáveis. 
 

e) Relação entre uma alegação e o nutriente/substância responsável pelo efeito 
Só podem ser feitas alegações de saúde para o nutriente, substância, alimento ou 
categoria de alimentos para os quais tenham sido autorizados e não para o género 
alimentício que os contém, sendo fornecidos alguns exemplos aceitáveis: 

̵ «O nutriente X contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. 
Género alimentício Y contém o nutriente X.» 

̵ «O género alimentício Y contém o nutriente X que contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.» 

 
f) Referência a excertos de pareceres da EFSA 

A referência a excertos de pareceres da EFSA não é aceitável uma vez que estes 
pareceres incluem afirmações que, se retiradas do contexto em que se encontram e 
usadas em comunicados comerciais, podem constituir alegações de saúde não 
submetidas e/ou não autorizadas. 
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g) Substituições de designações, siglas ou categorias de nutrientes/substâncias 

A substituição de designações ou siglas de nutrientes/substâncias por outras 
designações ou siglas pode resultar numa indesejável proliferação de termos, 
tornando-se num fator de confusão para o consumidor. No entanto é admissível nos 
casos em que tal contribui para melhorar a compreensão do consumidor, sendo 
apresentados alguns exemplos: 

̵ «O ALA contribui para a manutenção de níveis normais de colesterol no 
sangue» – nesta alegação a designação «ALA» pode ser substituída por «ácido 
alfa-linolenico (ALA)» 

̵ «O folato contribui para a síntese normal dos aminoácidos» – nesta alegação 
a designação «folato» pode ser substituída por «ácido fólico» 

A substituição de designações ou siglas de nutrientes/substâncias nas alegações 
autorizadas por categorias de nutrientes/substancias não é aceitável uma vez que que 
não respeita o âmbito da alegação autorizada. 

 
h) Combinação de alegações 

E aceitável combinar um conjunto de nutrientes/substâncias numa única alegação 
quando estes integram alegações com o mesmo efeito benéfico, como por exemplo 
«A vitamina C e o cobre contribuem para a proteção das células contra as oxidações 
indesejáveis.» 
É também aceitável combinar um conjunto de efeitos benéficos numa alegação relativa 
a um nutriente/substância quando esses efeitos benéficos se encontram referidos em 
alegacões autorizadas para esse nutriente/substância, como por exemplo «O DHA 
contribui para a manutenção de uma normal função cerebral e de uma visão normal.» 
 

i) Utilização de uma redação incompleta da alegação ou utilização de redações 
alternativas quanto aos efeitos benéficos 
Não é admissível o uso de uma alegacão incompleta, quer quanto aos 
nutrientes/substâncias quer quanto aos efeitos benéficos previstos, uma vez que 
nesse caso não se encontra necessariamente assegurada a preservação do 
significado da alegacão autorizada nem a alegação foi cientificamente avaliada e 
autorizada na sua forma parcial. 
O mesmo racional aplica-se ao uso de uma alegacão cuja redação foi alterada quanto 
aos efeitos benéficos previstos. 

O documento da DGAV apresenta vários exemplos de situações aceitáveis e não aceitáveis, 
pelo que deve ser consultado quando se pretende alterar a redação de uma alegação 
autorizada. Este documento apresenta ainda alguns exemplos de expressões consideradas 
como equivalentes. 

v. Informação adicional que deve acompanhar a alegação de saúde 

A acompanhar uma alegação de saúde, devem ser incluídas na rotulagem do produto ou, na 
sua falta, na sua apresentação ou publicidade, as seguintes informações:  

‑ Uma indicação da importância de um regime alimentar variado e equilibrado e de um 
modo de vida saudável; 
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‑ A quantidade do alimento e o modo de consumo requeridos para obter o efeito 
benéfico alegado;  

‑ Se for caso disso, uma observação dirigida a pessoas que deveriam evitar consumir o 
alimento;  

‑ Um aviso adequado, no caso dos produtos suscetíveis de representar um risco para a 
saúde se consumidos em excesso.  (5; 31) 

O Regulamento obriga também a que informação nutricional conste da rotulagem do produto. 
Se a alegação é feita apenas na apresentação ou publicidade do produto, não é necessário 
ser acompanhada desta informação. No entanto, esta informação deverá constar no rótulo do 
produto objeto da alegação, mesmo que nele não conste a respetiva alegação. (5; 31; 46) 

No caso de uma alegação de saúde relativa à redução de um risco de uma doença, a 
rotulagem ou, na falta desta, a apresentação ou publicidade deve ostentar também uma 
indicação de que a doença objeto da alegação tem múltiplos fatores de risco, e que alterar um 
destes fatores pode, ou não, ter efeitos benéficos. (31; 46; 5) 

Ou seja, estas indicações devem incluir-se, em primeiro lugar, na rotulagem do produto. Neste 
caso, torna-se dispensável repetir estas indicações na publicidade ou na apresentação do 
produto. Só em caso da sua falta na rotulagem (por exemplo, publicidade a um produto que 
ainda não se encontra lançado no mercado), é que se torna necessário fazer constar estas 
indicações na publicidade. (31; 46) 

vi. Marcas de fabrico ou comerciais 

Marcas de fabrico ou comerciais que impliquem alegações nutricionais ou de saúde podem 
ser utilizadas, sem serem sujeitas ao procedimento de autorização previsto no Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006, desde que acompanhadas de alegações constantes na lista de alegações 
autorizadas e com elas relacionadas. (31; 5) 

Se estas marcas de fabrico ou comerciais existirem antes de 1 de janeiro de 2005 não têm de 
cumprir com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1924/2006 até 19 de janeiro de 2022. (31; 46) 

vii. Alegações com decisão pendente 

Após a publicação do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, mais de 40.000 alegações de saúde 
foram apresentadas pelos Estados-Membros tendo sido necessária uma consolidação das 
mesmas, resultando em mais de 4.600 entradas incluídas numa lista para avaliação pela 
EFSA e consideração pela Comissão e pelos Estados-Membros como gestores de risco. (47) 

Neste momento ainda existem algumas alegações que se encontram com decisão pendente. 
Estas podem continuar a ser utilizados sob a responsabilidade do operador económico do 
sector alimentar, desde que cumpram o regulamento relativo às alegações e as disposições 
nacionais em vigor que lhes são aplicáveis. (47) Após conclusão do processo, as alegações de 
saúde não autorizadas nestes termos podem continuar a ser utilizadas durante seis meses 
depois de ter sido tomada a decisão. (5) 

Assim, as alegações de saúde de caráter genérico e funcional, do âmbito do artigo 13.1 a), e 
desde que não constituam marcas de fabrico ou comerciais, podem continuar a ser usadas 
até à publicação da respetiva lista de alegações autorizadas, sob a responsabilidade dos 
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operadores do setor alimentar e desde que se encontrem conformes com aquele 
Regulamento. (46) 

Em Portugal não é possível utilizar as alegações de saúde ainda não autorizadas que se 
refiram a funções psicológicas ou comportamentais, ao emagrecimento ou redução do valor 
energético do regime alimentar, ao desenvolvimento e saúde das crianças e as relativas à 
redução de riscos de doença. (46) 

a. Alegações de saúde para plantas e substâncias à base de plantas 

As alegações de saúde para plantas e substâncias à base de plantas são um caso particular 
de alegações cuja avaliação e decisão se encontra pendente. 

O Regulamento (CE) n.º 1924/2006 prevê que as alegações de saúde feitas sobre os 
alimentos, incluindo as plantas, só devem ser autorizadas depois de uma avaliação científica 
por parte da EFSA, na qual os estudos de intervenção são um elemento essencial. (48) 

Em 2009, nenhuma alegação de saúde para plantas ou substâncias à base de plantas foi 
avaliada favoravelmente pela EFSA, principalmente devido à falta de estudos de intervenção, 
o que levou à suspensão do procedimento de autorização em 2010. (48) 

Certas substâncias à base de plantas podem estar presentes na composição de 
medicamentos à base de plantas e de géneros alimentícios. É assim possível que para a 
mesma substância, a indicação terapêutica dos medicamentos à base de plantas seja 
semelhante a uma alegação de saúde de géneros alimentícios, com as devidas distinções, 
dado que a utilização de alegações «medicinais» estão proibidas nestes últimos. (47) 

Diferenças nos requisitos legais entre alegações de saúde e medicamentos à base de plantas 
podem levar a um tratamento diferente da mesma substância, dependendo se ela está 
presente num alimento ou num medicamento. Isso criaria discriminações no mercado dos 
produtos à base de plantas e uma potencial confusão para os consumidores. (47)  

Desta forma, uma vez que a Comissão e os Estados-Membros precisavam de mais tempo 
para decidir como abordar esta questão, foi decidido suspender a avaliação destas  
alegações. (47) 

Em 2012, a Comissão estabeleceu uma Lista de «espera» na qual aparecem 2.078 alegações 
de saúde relacionadas com plantas/substâncias à base de plantas, que, enquanto aguardam 
uma decisão final, ainda podem ser utilizadas no mercado da UE sob a responsabilidade dos 
operadores económicos e desde que os princípios e condições gerais do Regulamento das 
Alegações e disposições nacionais pertinentes sejam cumpridos. (48) 

Atualmente a Comissão e o Parlamento ainda não decidiram se estas alegações devem ser 
revistas de forma semelhante às outras alegações ou se devem ser definidos requisitos 
específicos. (49) 

Os resultados de uma avaliação relativa à implementação do Regulamento (CE) n.º 
1924/2006 mostram que na situação atual os consumidores continuam a ser expostos a 
alegações de saúde não comprovadas da lista de «espera» e podem acreditar que os efeitos 
benéficos comunicados com as alegações foram cientificamente avaliados e o risco 
gerenciado, embora isso não tenha acontecido. (48) 
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Os operadores económicos têm beneficiado da situação atual, visto que podem continuar a 
utilizar aquelas alegações de saúde sem terem realizado ensaios clínicos para apoiar o pedido 
de alegações de saúde. A indústria farmacêutica afirma enfrentar custos de produção e 
regulamentares mais elevados do que os operadores das empresas do setor alimentar que 
produzem suplementos alimentares com as mesmas substâncias e podem ter alegações de 
saúde semelhantes, sem estarem sujeitas aos mesmos requisitos. (48) 

viii. Referência a efeitos benéficos gerais 

Pode ser feita referência a efeitos benéficos gerais, não específicos do nutriente ou do 
alimento, para a boa saúde geral ou para o bem-estar ligado à saúde se essa referência for 
acompanhada de uma alegação de saúde específica que se encontre autorizada e que 
fundamente essa referência. (5; 46) São alguns exemplos: (31; 46) 

̵ «Mantém o seu organismo (corpo) saudável»  
̵ «Bom para si»  
̵ «Promove o seu bem-estar» 
̵ «Bom para a sua saúde porque promove o seu bem-estar»  

É também possível a referência a partes do corpo com funções específicas, como o coração 
ou as articulações, sendo estas consideradas alegações de saúde gerais não específicas 
desde que não apresentem uma relação concreta com a saúde. (31; 46) Por exemplo: 

̵ «Para o seu conforto muscular» 
̵ «Para o seu bem-estar digestivo» 

5. Produtos-fronteira 

Pela definição, suplementos alimentares são «os géneros alimentícios que se destinam a 
complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 
concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 
fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, 
pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 
líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam 
a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida». (1) 

Por género alimentício (ou alimento para consumo humano), entende-se «qualquer 
substância ou produto, transformado, parcialmente transformado ou não transformado, 
destinado a ser ingerido pelo ser humano ou com razoáveis probabilidades de o ser». Este 
termo não inclui alimentos para animais; animais vivos (a menos que sejam preparados para 
colocação no mercado para consumo humano), plantas (antes da colheita), medicamentos, 
produtos cosméticos, tabaco ou produtos do tabaco, estupefacientes ou substância 
psicotrópicas, resíduos ou contaminantes. (22)  

No entanto o enquadramento de determinados produtos pode ser suscetível de gerar dúvidas, 
sendo necessária uma avaliação caso a caso, considerando todas as características daquele 
produto. 

Esta situação ocorre mais frequentemente quando o mesmo produto pode ser comercializado 
em distintos Estados-Membros ao abrigo de legislação diferente, o que se deve ao facto de, 
em determinados aspetos, existir, apenas, uma harmonização parcial nesta matéria. Estes 
produtos denominam-se produtos-fronteira ou “borderline”. (50) 
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Para auxiliar os operadores económicos, a DGAV publicou, em 2016, linhas orientadoras para 
produtos-fronteira entre «Suplementos alimentares» e «Alimentos para desportistas». (50) 

Os alimentos para desportistas são géneros alimentícios comuns, no entanto possuem 
características específicas que podem dificultar o seu enquadramento sobretudo quando 
comparados com suplementos alimentares. 

Esta dificuldade decorre da circunstância de, frequentemente, a rotulagem ser elaborada em 
função dos requisitos dos suplementos alimentares, nomeadamente no que respeita à 
denominação de venda, e de ostentarem recomendações para o consumo a partir de formas 
doseadas (copos ou medidores), fornecendo, por isso, uma quantidade constante de 
nutrientes e outras substâncias. São normalmente, apresentados em grandes embalagens de 
pó, sendo constituídos, maioritariamente, por hidratos de carbono e/ou proteínas, 
apresentando, por isso, um valor calórico relevante no total da energia diária. 

No entanto, os suplementos alimentares destinam-se a ser consumidos em unidades medidas 
de pequena quantidade, como cápsulas, comprimidos, saquetas, ampolas, ou outras formas 
normalmente encontradas em medicamentos. De um modo geral, têm, também, um valor 
calórico desprezável e o total de energia fornecida não é relevante para a dieta no seu 
conjunto. 

Assim, a DGAV determinou que uma «unidade medida de quantidade reduzida» corresponde, 
no máximo, a 25 g ou 25 ml e, de acordo com a dose diária máxima indicada, considerou 
irrelevante um aporte energético de valor igual ou inferior a 200 KJ (50 Kcal) por dia.  

Desta forma, os produtos destinados a desportistas que se apresentem em forma doseada, 
mas em unidades medidas superiores a 25 g ou 25 ml, e/ou que, no conjunto da toma diária, 
forneçam mais do que 50 Kcal diárias, são enquadrados como géneros alimentícios comuns. 

Pelo contrário, caso apresentem cumulativamente as seguintes características, poderão 
então ser enquadrados com suplementos alimentares: 

‑ Apresentarem-se necessariamente em forma doseada (comprimidos, cápsulas, 
saquetas e outras formas análogas às farmacológicas, incluindo colheres-medida, 
copos, doseadores) 

‑ Destinarem-se a ser consumidos em unidades medidas de quantidade reduzida – no 
máximo, 25 g ou 25ml (pode haver várias tomas por dia, mas cada toma não pode 
ultrapassar este valor) 

‑ O valor energético total da toma diária não pode ser superior a 50 Kcal. 

Ainda em 2016, com a colaboração de outras entidades, nomeadamente com o Infarmed, I.P., 
a DGAV publicou outro documento relativo aos produtos-fronteira, neste caso entre 
«Suplementos alimentares» e «Medicamentos». (51) 

Ainda que as empresas/operadores económicos sejam responsáveis pela escolha do canal 
adequado para a comercialização do produto que colocam no mercado, em determinados 
casos torna-se difícil enquadrar um produto como Suplemento Alimentar ou como 
Medicamento, apesar de os dois conceitos constarem em diretivas específicas, transpostas 
para a legislação nacional (Tabela 9). (51) 
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Tabela 9 - Definição de Suplementos Alimentares versus Medicamentos 
Suplementos Alimentares 
Alínea a) do artigoº 3º do Decreto-Lei n.º 136/2003, 
na sua redação atual, que transpõe a Diretiva 
2002/46/CE 

Medicamentos 
Alínea dd) do artigo 3º, do Decreto-Lei                            
nº 176/2006, na sua redação atual, que traspõe 
a Diretiva 2001/83/EC 

Géneros alimentícios que se destinam a 
complementar e ou suplementar o regime 
alimentar normal e que constituem fontes 
concentradas de determinadas substâncias 
nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 
fisiológico, estremes ou combinadas, 
comercializadas em forma doseada, tais como 
cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras 
formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 
líquido, frascos com conta-gotas e outras formas 
similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 
tomados em unidades medidas de quantidade 
reduzida. 

Toda a substância ou associação de substâncias 
apresentada como possuindo propriedades 
curativas ou preventivas de doenças em seres 
humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser 
utilizada ou administrada no ser humano com 
vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, 
exercendo uma ação farmacológica, imunológica 
ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 
funções fisiológicas. 
 

Para proceder ao enquadramento de um produto como Suplemento Alimentar, e sempre que 
na composição desse produto constem substâncias com atividade farmacológica, para além 
do cumprimento de todos os requisitos legais dos Suplementos Alimentares, o operador 
económico/a empresa deve verificar se algum dos constituintes faz parte da composição de 
Medicamentos autorizados pela Autoridade Nacional dos Medicamentos e Produtos de Saúde 
(INFARMED, I.P.), ou pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) ou por outras Agências 
do Medicamento. (51) 

A legislação alimentar não proíbe que substâncias possuindo atividade farmacológica possam 
ser incorporadas como constituintes de Suplementos Alimentares. (51) Efetivamente, podemos 
assim encontrar no mercado algumas substâncias que fazem parte da composição tanto de 
medicamentos como em alimentos, sendo alguns exemplos a vitamina C, o cálcio, a 
melatonina, a valeriana entre outras plantas e seus derivados. 

Esta circunstância pode conduzir a dificuldades no enquadramento de um produto como 
Suplemento Alimentar ou como Medicamento, devendo ser considerados outros fatores como 
a dose terapêutica, a utilização proposta para o produto ou a natureza do efeito induzido. (51) 

No contexto da definição de Suplemento Alimentar, um efeito fisiológico deve ser entendido 
como uma otimização de uma função fisiológica e não restauração, correção ou modificação 
dessa mesma função fisiológica, sendo que a função de restauração, correção ou modificação 
de uma função fisiológica cabe ao Medicamento. Esta interpretação pode deduzir-se a partir 
da Diretiva 2001/83/CE, com a última redação que lhe foi dada, a qual estabelece o código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. (51; 52) 

No entanto, para melhor clarificar e distinguir um Suplemento Alimentar de um Medicamento, 
deve ser também aplicado o modelo da Homeostasia, definindo-se a homeostasia como o 
estado de uma pessoa no qual os parâmetros das funções fisiológicas se encontram dentro 
dos limites considerados normais. (52) 
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Os Suplementos Alimentares são consumidos com a finalidade de manter, apoiar ou otimizar 
os processos fisiológicos normais, ou seja, a homeostasia do organismo, sem alterar ou 
bloquear essas funções. Enquanto que os Medicamentos se destinam a ser tomados quando 
as funções fisiológicas se afastam da normalidade, originando uma situação patológica, e 
também para prevenir doenças. O objetivo dos Medicamentos é fazer com que as funções 
fisiológicas voltem à normalidade (defender a homeostasia). Os produtos que alteram os 
processos fisiológicos de forma a que estes se afastem da normalidade são também 
considerados medicamentos, na medida que modificam (ex. contracetivos). (51) 

A Figura 2 ilustra o modelo da homeostasia e como ele pode ser útil para diferenciar e 
enquadrar um produto como Suplementos Alimentar ou Medicamento. 

 
Figura 2 - Modelo da homeostasia (51) 

Na Figura 2, os limites do quadrado azul representam os limites da normalidade dos 
diferentes processos fisiológicos na homeostasia. Dentro desses limites, a situação ótima (o 
objetivo a alcançar) está representado por um pequeno círculo branco. 

A promoção da saúde desenvolve-se dentro dos limites dos parâmetros fisiológicos normais 
(o quadrado azul), atuando no sentido de esses parâmetros se aproximarem do círculo interior 
(trazendo-os das zonas periféricas do quadrado azul para o círculo branco, a situação ótima). 

A atividade terapêutica / medicinal, pelo contrário, desenvolve-se em parâmetros fisiológicos 
que estão fora da normalidade (a zona amarela, exterior ao quadrado azul), e atua no sentido 
de trazer esses parâmetros para a normalidade, movendo-os da zona amarela para o interior 
do quadrado azul (ou seja, para valores considerados normais). (51) 

Já em 2008, o Conselho da Europa tinha emitido um documento em que a questão dos 
produtos-fronteira Suplementos Alimentar/Medicamento era abordada a partir do conceito de 
Homeostasia. (52) No entanto, aquele documento apenas considerava a aplicação do modelo 
da homeostasia às preparações à base de plantas. (52) 

O modelo da homeostasia implica uma avaliação do produto de acordo com os seguintes 
critérios: (51; 52) 
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̵ Utilização proposta para o produto 
Este critério está relacionado com a primeira parte da definição de medicamento da 
Diretiva 2001/83/EC. É necessário distinguir se o produto é usado com a intenção de 
manter, apoiar ou otimizar parâmetros imunológicos, metabólicos e outros parâmetros 
fisiológicos específicos (e neste caso trata-se de um alimento) ou para corrigir, modificar 
ou restaurar funções ou parâmetros fisiológicos (e assim sendo, trata-se de um 
Medicamento). (53) 

Tendo estes conceitos presentes, o modelo da homeostasia limita o campo de aplicação 
dos suplementos alimentares e a utilização proposta destes produtos que se destinam a 
ser aplicados de modo semelhante a medicamentos, mas que funcionam dentro dos 
limites considerados normais, mantendo assim a homeostasia. (53) 

Quando um produto se apresenta como tendo a finalidade de prevenir ou tratar doenças, 
fica abrangido pela legislação dos medicamentos. (51) 

̵ Natureza do efeito induzido em uma ou mais funções fisiológicas  
Os suplementos alimentares devem cumprir com o princípio da homeostasia, em que o 
efeito produzido não ultrapassa os limites fisiológicos normais. (51) Este critério está 
geralmente relacionado com a dose. (51; 52)  

O modelo da homeostasia sugere estabelecer e definir a dose mínima terapêutica, definida 
como a quantidade mínima de substância necessária para induz um efeito terapêutico, 
para uma dada patologia, em que um efeito/atividade terapêutica ainda existe. 

Se a quantidade de uma determinada substância naquele produto for inferior à dose 
mínima terapêutica, o produto já não cumpre com a diretiva dos Medicamento. No entanto, 
isso não impede que este seja enquadrado como Suplemento Alimentar, desde que o 
mesmo tenha mostrado ser seguro e não seja apresentado como um medicamento. 

Este processo de delimitação deve ter em consideração dados clínicos. Se não houver 
dados clínicos sobre os efeitos terapêuticos, devem ser tidos em conta dados científicos 
apropriados sobre o «uso bem estabelecido» (de acordo com o Art. 10.º da Diretiva 
2001/83/EC) ou dados bibliográficos científicos adequados relativos à «utilização 
tradicional» (de acordo com o Art. 16.º da Diretiva 2001/83/EC). 

Se não estiver estabelecida uma dose mínima terapêutica (com base nestes dados), então 
não há necessidade de restringir o uso dessas substâncias, desde que tenha sido 
comprovada a segurança das mesmas por uma avaliação de risco adequada e desde que 
o produto cumpra com todos os requisitos da legislação alimentar e não se apresente 
como sendo um tratamento ou cura para doenças em humanos. (52; 53) 

O modelo da homeostasia fornece uma orientação que ajuda a substanciar a classificação de 
um dado suplemento alimentar com base em parâmetros mensuráveis juntamente com dois 
critérios: efeito pretendido e a natureza do efeito. Cabe ao fabricante comprovar usando as 
ferramentas disponíveis (literatura, estudos, …) que aquele produto cumpre com o modelo da 
homeostasia nestes critérios e atua dentro dos limites fisiológicos considerados normais. (52) 

Ainda para auxiliar os operadores económicos, a DGAV, novamente em parceria com o 
INFARMED, tem vindo a emitir orientações relativas a determinadas substâncias e seus 
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limites, de modo a clarificar o enquadramento dos produtos que as apresentam enquanto 
Suplementos Alimentares ou Medicamentos (ex. 5-HTP, arginina e coenzima Q10). (54; 55; 56) 
Trata-se de substâncias que são encontradas tanto em medicamentos como em suplementos 
alimentares e para as quais foi determinada a dose a partir da qual aquela substância 
apresenta efeito terapêutico, sendo assim considerada um Medicamento.  

6. Considerações finais 

Todos os géneros alimentícios, incluindo os que são apresentados como suplementos 
alimentares, têm de obedecer a critérios de segurança e devem fornecer informações aos 
consumidores de forma clara, de acordo com a legislação em vigor. (57) 

No entanto, o consumo de suplementos alimentares não é isento de riscos. Se forem mal 
utilizados (consumidos em excesso ou ultrapassando as doses recomendadas) os 
suplementos alimentares podem deixar de ser benéficos e, em casos extremos, passarem a 
ter efeitos nefastos. Situações deste tipo podem também acontecer com a toma simultânea 
de suplementos alimentares com objetivos diferentes ou com medicamentos, ocorrendo 
sobredosagem ou interações. (57) 

A própria DGAV refere que dependendo dos produtos em causa, o consumo de suplementos 
alimentares simultaneamente com a toma de medicamentos deve sempre ser avaliada pelo 
médico que acompanha o tratamento e, na dúvida, é preferível não optar por esta 
associação.(57) 

A informação disponível indica que certos suplementos alimentares, sobretudo à base de 
plantas, podem provocar interações potencialmente perigosas com medicamentos. Estas 
interações podem surgir quando as substâncias que fazem parte do suplemento alimentar têm 
uma atividade sinérgica (potenciadora) ou antagonista relativamente a um medicamento 
convencional, o que se pode traduzir numa alteração da atividade terapêutica do 
medicamento. (57) 

Os médicos não questionam, em geral, se o consumidor está a ingerir algum suplemento 
alimentar, e o consumidor também não os refere, adotando ambos uma atitude “não 
questiona, não diz”. (58) 

Um estudo observacional baseado em registos clínicos obtidos entre 2004 e 2013, em 
sessenta e três hospitais dos EUA incluídos num programa de vigilância, estimou que 23 005 
consultas de emergência por ano são atribuídas a reações adversas relacionados com 
suplementos alimentares. (59) 

Estes dados mostram que os suplementos alimentares não devem ser tidos como «simples» 
alimentos. Por outro lado, podem conter substâncias que não costumam ser usadas na 
alimentação comum, podendo mesmo ser substâncias apenas autorizadas em suplementos 
alimentares como é o caso de alguns Novos Alimentos. Por conseguinte podem desenvolver 
reações adversas, incluindo alérgicas, não estando, também, essas substâncias 
contempladas na lista de substâncias que provocam alergias ou intolerâncias (ver secção 
4.1.3. Indicação dos ingredientes e auxiliares tecnológicos, utilizados no fabrico ou na 
preparação de um género alimentício, que provoquem alergias ou intolerâncias e que 
continuem presentes no produto acabado, mesmo sob uma forma alterada). 
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A DGAV disponibiliza um formulário para notificação de reações adversas que, depois de 
preenchido, deve ser remetido à DGAV à qual compete assegurar que as reações adversas 
são registadas e têm o devido seguimento. Após validação, a DGAV toma as medidas que 
considera adequadas e dá conhecimento ao notificante do resultado do processo. (2) 

No entanto, era importante que houvesse legislação especifica e harmonizada entre os 
Estados-Membros com vista a informar o consumidor sobre os seus potenciais riscos e 
interações com outros produtos, nomeadamente medicamentos. 

Por outro lado, sendo géneros alimentícios, a venda de suplementos alimentares não 
necessita de qualquer prescrição, sendo possível adquiri-los em supermercados, lojas de 
produtos dietéticos, farmácias ou, dum modo geral, em qualquer estabelecimento que possua 
condições para a venda de produtos alimentares. Podem ainda ser adquiridos online. (57) 

Nos aspetos essenciais, a regulamentação alimentar também se aplica às vendas online, 
apesar de existirem algumas diferenças. É muito frequente, no entanto, a distribuição via 
internet de produtos que não poderiam ser classificados como suplementos alimentares, 
alguns mesmo contendo substâncias perigosas e proibidas em alimentação humana. (57)  

Em 2014, no âmbito da colaboração entre a ASAE e o Infarmed, I.P., foram detetados 27 
produtos (numa amostra de 98 produtos) contendo substâncias com atividade farmacológica, 
que constam na composição de medicamentos destinados à disfunção erétil, nomeadamente 
compostos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5 (sildenafil, tadalafil e análogos), e em 
medicamentos para o tratamento da obesidade proibidos na União Europeia (sibutramina) (60) 

Os suplementos podem conter nutrientes (vitaminas e minerais), bem como plantas, partes 
de plantas ou preparações à base de plantas e substâncias com efeitos nutricionais ou 
fisiológicos, quimicamente definidas e que não tenham uma utilização exclusivamente 
terapêutica, ou ainda ingredientes tradicionais (por exemplo, geleia real). (57)  

Mas no que diz respeito às substâncias que podem ser adicionadas a suplementos 
alimentares, também existem lacunas. Apesar de os regulamentos e as diretivas da UE serem 
harmonizados, tanto a interpretação como a implementação no Estado-Membro são 
responsabilidade nacional, resultando em diferenças nas posições legais destas    
substâncias. (58) 

As plantas e preparações à base de plantas estão amplamente disponíveis no mercado da 
UE como alimentos e medicamentos à base de plantas. A sua classificação como alimento ou 
como medicamento são da responsabilidade dos Estados-Membros. Assim, uma preparação 
à base de plantas classificada como «alimento» num Estado-Membro pode ser classificada 
como «medicamento» noutro Estado-Membro. (48) 

De facto, a legislação europeia atual necessita de ser revista, implementada e acompanhada, 
porque nos diferentes países as posições jurídicas relativas às preparações à base de plantas 
diferem. (58) 

Um exemplo disso são os produtos contendo valeriana. Foi feita uma pesquisa (com base no 
mercado de 2019) que incluiu a Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, 
Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido. Todos 
estes países têm a valeriana comercializada como medicamento, com exceção da Espanha, 
Turquia e Roménia. Adicionalmente, grande parte dos Estados-Membros tem nos seus 
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mercados também a valeriana como suplemento alimentar ou combinação de suplemento 
alimentar. A única exceção é a Irlanda. (58) 

Os medicamentos à base de plantas devem ser submetidos a um procedimento de 
autorização antes de serem colocados no mercado da EU, durante o qual a sua segurança, a 
qualidade e a eficácia são avaliadas. Se os medicamentos à base de plantas atenderem aos 
critérios de “uso tradicional”, podem ser registados seguindo um procedimento simplificado 
utilizado para os medicamentos tradicionais à base de plantas, em que os dados do «uso 
tradicional» são aceites para justificar a segurança e a eficácia do medicamento. (48) 

Contrariamente, o uso de plantas como alimento é regido por regras gerais da UE e regras 
nacionais específicas. Dezanove Estados-Membros adotaram legislação nacional sobre as 
plantas que podem ser utilizadas na alimentação, principalmente através do estabelecimento 
de listas de substâncias vegetais autorizadas ou proibidas. (48) 

De acordo com a legislação europeia, podem existir substâncias, inclusive preparações à 
base de plantas, com atividade farmacológica, que podem ser enquadradas na legislação de 
medicamentos à base de plantas, mas podem também ser formuladas como suplementos 
alimentares. (58) Um produto que contenha uma substância com atividade farmacológica não 
significa que o produto possa ser classificado apenas como um medicamento. Vários fatores 
devem ser considerados relevantes para um enquadramento correto, como a dose 
terapêutica, o uso proposto do produto ou a natureza do efeito induzido (58), tal como discutido 
na secção 5. Produtos-fronteira) 

A EFSA utilizou o método de dosagem de referência para fornecer um limite para a ação 
farmacológica, mas devido à incerteza na modelagem dose-resposta, bem como à 
necessidade de fatores de incerteza adicionais para considerar as diferenças de sensibilidade 
dentro da população, permanece uma «faixa limítrofe» na curva dose-resposta. Assim, o 
conceito de «ação farmacológica» prova não ser muito adequado como critério de decisão 
binária entre alimento e medicamento, afirmam alguns especialistas. (58) 

Esta falta de harmonização relativamente às plantas e seus derivados pode levar a diferentes 
escolhas comerciais, tais como tempo/custo para desenvolvimento de produto, pedido de 
autorização de comercialização, indicação permitida (alegação de saúde) e, em 
consequência, levam a que as mesmas substâncias estejam disponíveis na União Europeia 
como medicamentos à base de plantas e suplementos alimentares. (58) 

Por outro lado, não é coerente ter regras harmonizadas sobre alegações de saúde, ao passo 
que a utilização de plantas em alimentos é regida por regras nacionais. (48) 

A ausência de um regulamento harmonizado da UE sobre a utilização de plantas nos 
alimentos tem impacto principalmente negativos para os operadores económicos, em 
particular na inovação de produtos e na possibilidade de comercializar o mesmo produto 
simultaneamente em vários Estados-Membros. (48) 

O Reconhecimento Mútuo é um instrumento importante para garantir a livre circulação de 
produtos, incluindo géneros alimentícios, no mercado da Comunitário. (61) No entanto, de 
acordo com Regulamento (CE) n.º 178/2002, na ausência de disposições comunitárias 
especificas, os géneros alimentícios são considerados seguros quando estiverem em 
conformidade com as disposições específicas da legislação alimentar do Estado-Membro em 
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cujo território são comercializados, desde que tais disposições sejam formuladas e aplicadas 
sem prejuízo do tratado CE de 28 de janeiro. (62) 

Assim, o Reconhecimento Mútuo não está isento do risco de serem mantidos ou criados 
obstáculos técnicos à livre circulação dos produtos em causa. Isto porque cabe aos Estados-
Membros, na ausência de harmonização e na medida em que subsistam incertezas no estado 
atual da investigação científica, decidir sobre o nível pretendido de proteção da saúde e da 
vida humanas e sobre a necessidade de exigir autorização prévia para a comercialização de 
géneros alimentícios, tendo sempre em conta os requisitos da livre circulação de bens dentro 
da Comunidade Europeia. (61) 

Deste modo, embora a classificação «alimento» versus «medicamento» permanecesse sob a 
alçada dos Estados-Membros, a harmonização da UE em relação às plantas utilizadas em 
suplementos alimentares através de uma lista positiva e negativa de plantas melhoraria a 
situação no que diz respeito à segurança e ao bom funcionamento de mercado interno.  

7. Conclusão 

Os suplementos alimentares são uma categoria de géneros alimentícios, por conseguinte 
devem obedecer à legislação aplicável aos géneros alimentícios no geral e à legislação 
específica para suplementos alimentares. 

Existe legislação harmonizada a nível europeu, no entanto também existem disposições 
nacionais específicas de cada Estado-Membro e aspetos que ainda não se encontram 
legislados/harmonizados e que podem dificultar a livre circulação dos suplementos 
alimentares a nível europeu. 

Dentro da legislação harmonizada existem disposições quanto à informação fornecida ao 
consumidor. Dentro desta inclui-se a informação obrigatória e a informação fornecida a título 
voluntário. As regras que regem o tipo e o modo como esta informação é fornecida está 
legislada, sendo na sua maioria harmonizada a nível europeu. 

No entanto, ainda existem algumas lacunas que podem influenciar o comércio dos 
suplementos alimentares, nomeadamente a nível dos produtos-fronteira e das alegações de 
saúde. 

Existem disposições e listas harmonizadas quanto à composição de um suplemento alimentar, 
nomeadamente no que diz respeito às vitaminas e minerais. No entanto, na composição dos 
suplementos alimentares podem ser utilizadas outras substâncias que não vitaminas e 
minerais, nomeadamente plantas e preparações à base de plantas, não havendo 
harmonização quanto à utilização destas substâncias.  

Apesar do conceito de homeostasia, existem casos em que as mesmas substâncias, 
nomeadamente plantas e preparações à base de plantas, são utilizadas como suplementos 
alimentares em alguns Estados-Membros e como medicamentos noutros Estados-Membros, 
o que pode trazer entraves na comercialização e registo dos suplementos alimentares por 
empresas que pretendam comercializar os seus produtos em vários Estados-Membros. 
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Alguns Estados-Membros elaboraram listas com ingredientes que podem ser usados em 
suplementos alimentares, mas estas listas têm validade apenas a nível nacional ou para 
outros Estados-Membros que as aceitam na sua região. 

A falta de harmonização a nível das substâncias que não vitaminas e minerais, reflete-se 
também na avaliação das alegações de saúde submetidas para estas substâncias, 
nomeadamente plantas e preparações à base de plantas.  

Neste momento existem listas de alegações de saúde autorizadas para vitaminas, minerais e 
outras substâncias/preparações, no entanto as alegações submetidas para as plantas e 
derivados ainda se encontram pendentes.  

Enquanto aguardam uma decisão final, estas alegações podem ser utilizadas no mercado da 
UE sob a responsabilidade dos operadores económicos, estando assim o consumidor exposto 
a alegações de saúde ainda não autorizadas/avaliadas e podem acreditar erradamente que 
os efeitos benéficos comunicados foram cientificamente avaliados e o risco gerenciado. 

Deste modo, é importante e urgente que sejam elaboradas listas harmonizadas a nível 
europeu de substâncias autorizadas a serem utilizadas em suplementos alimentares, na qual 
todos os países da União se baseiem, promovendo assim um mercado mais justo e global. 
Para essas substâncias autorizadas devem também ser avaliadas as respetivas alegações 
de saúde, de modo a que a informação fornecida aos consumidores espelhe apenas as 
alegações para as quais houve uma avaliação e uma base científica suficiente para suportar 
aquela alegação. Neste aspeto o farmacêutico seria uma mais-valia, visto ser um profissional 
de saúde dotado de um conhecimento geral não só a nível da farmacologia, como a nível da 
bromatologia, farmacognosia, química, biologia, toxicologia, entre outros, essenciais para uma 
boa avaliação do risco da utilização daquelas substâncias em suplementos alimentares e das 
respetivas alegações. 

Adicionalmente, o facto de os suplementos alimentares serem considerados como géneros 
alimentícios, acaba por desvalorizar os potenciais efeitos negativos que podem trazer para 
alguns grupos populacionais. Os suplementos alimentares são fontes concentradas de 
nutrientes e estão acessíveis a todos não só nas farmácias, mas também noutras superfícies 
comerciais, como supermercados, e até mesmo na internet. São produtos de venda livre sem 
qualquer restrição. Podem, no entanto, ter influência na saúde dos consumidores, 
nomeadamente naqueles a fazer terapêuticas medicamentosas, podendo haver interações 
suplemento-medicamento. É necessária uma maior sensibilização do consumidor para estes 
efeitos. 

Em conclusão, a legislação dos suplementos alimentares deve ser revista e mais harmonizada 
tanto a nível da sua composição como a nível da informação prestada ao consumidor, o que 
levará certamente a melhores condições de comercialização global com um elevado nível de 
qualidade e segurança capazes de aumentar a confiança dos consumidores. 
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