
O BILHETE DE IDENTIDADE DOS ALIMENTOS 

 

É comum dizer-se que o rótulo de um 

produto alimentar é o seu próprio 

bilhete de identidade. 

  
Esta frase tem sentido, uma vez que a 
rotulagem tem a finalidade de 
informar sobre as características do 
alimento, com o intuito dos 

consumidores poderem fazer as suas escolhas, protegendo a sua saúde. Entende-se 
por rotulagem o conjunto de menções e indicações, inclusive imagens, símbolos e 
marcas de fabrico ou de comércio, respeitantes ao género alimentício, que figuram, 
quer sobre a embalagem, em rótulo, etiqueta, cinta, gargantilha, quer em letreiro ou 
documento acompanhando ou referindo-se ao respectivo produto. 

  
Ao abrigo da legislação relativa à rotulagem dos géneros alimentícios, os rótulos dos 
alimentos devem obrigatoriamente apresentar as seguintes indicações: 
  
• Denominação de venda: deve ser apresentada no rótulo de forma evidente e 
facilmente legível (exemplo: leite achocolatado; salmão fumado; queijo de São Jorge). 
  
• Quantidade líquida: quantidade de produto contido na embalagem, expresso em 
volume ou em massa (exemplo: 200 ml ou 200 g). 
  
• Prazo de validade: nos géneros alimentícios perecíveis (exemplo: iogurtes, queijo 
fresco) é utilizada a data limite de consumo, através da expressão “Consumir até …” 
com a indicação do dia e do mês. Quando se tratam de géneros alimentícios não 
considerados perecíveis, a data de durabilidade mínima pode ser apresentada por uma 
das seguintes menções: “Consumir de preferência antes de…” (quando a data indique 
o dia) ou “Consumir de preferência antes do fim de …” (quando a data indique o mês 
e/ou ano). 
  
• Lista de ingredientes: deve ser constituída pela enumeração de todos os seus 
ingredientes, por ordem de peso decrescente no momento da sua incorporação, ou 
seja, o ingrediente que surgir em primeiro lugar é o que está em maior quantidade no 
alimento. Caso seja necessário, apresentação das condições especiais de conservação 
(exemplo: guardar no frigorifico). 
  
Modo de utilização. 
• Nome ou firma ou denominação social e a morada do fabricante ou do embalador, 
ou de um vendedor estabelecido na União Europeia. 
• Para além do referido anteriormente, são ainda obrigatórias, para os tipos e 
categorias de géneros alimentícios a seguir identificados, as seguintes menções: 



• Géneros alimentícios cuja durabilidade foi prolongada pela introdução de gases na 
embalagem — “Acondicionado em atmosfera protectora”; 
• Géneros alimentícios que contenham um ou mais edulcorantes — “Contém 
edulcorante(s)”, menção esta que deve acompanhar a denominação de venda; 
• Géneros alimentícios que contenham simultaneamente um ou mais açúcares de 
adição e um ou mais edulcorantes— “Contém açúcar(es) e edulcorante(s)”, menção 
esta que deve acompanhar a denominação de venda; 
• Géneros alimentícios que contenham aspártamo — “Contém uma fonte de 
fenilalanina” 
• Géneros alimentícios que contenham mais de 10 % de polióis de adição — “O seu 
consumo excessivo pode ter efeitos laxativos”. 
  
Por conseguinte, a apresentação no rótulo de todas as menções obrigatórias por lei 
constitui um conjunto de informações muito úteis, pois permite que o consumidor 
conheça as características do alimento que está a consumir. 
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