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O progressivo interesse dos consumidores pelas questões 

relacionadas com a alimentação e a saúde é, atualmente, um 

elemento decisivo das escolhas alimentares, salientando a 

importância da rotulagem - ferramenta fundamental no acesso dos 

consumidores à informação sobre os géneros alimentícios. 

Neste âmbito, o Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de 

informação aos consumidores, estabelece a base para garantir um 

adequado nível de defesa do consumidor no que se refere à informação 

sobre os géneros alimentícios, tendo em consideração as diferenças de 

perceção e as necessidades de informação dos consumidores. 

Não obstante, a harmonização dos sistemas de rotulagem dos 

géneros alimentícios na União Europeia tem sido um processo 

polémico, nomeadamente no que respeita ao sistema Nutri-Score de 

Rotulagem Frontal, ou seja, um sistema composto por uma escala de 

cinco cores, do verde ao vermelho, que permite ao consumidor avaliar as 

propriedades nutricionais dos produtos.

Rotulagem de Géneros Alimentícios 
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A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

promoveu consulta pública, disponível até 9 de Janeiro de 2022, 

sobre o projeto de parecer científico no qual aconselha a Comissão 

Europeia sobre o desenvolvimento de uma norma obrigatória e 

harmonizada de rotulagem nutricional na frente da embalagem e 

estabelecimento de perfis nutricionais que restrinjam a promoção 

de alimentos com alto teor, por exemplo, de sal, açúcares e/ou 

gordura.

Consulta pública disponível em:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E87

7g/pc0108

Conscientes de que a rotulagem assume elevada importância, na 

medida em que permite aos consumidores efetuar escolhas alimentares 

adequadas às suas necessidades e preferências, na PKF 

disponibilizamos em conjunto com os nossos parceiros soluções 

adequadas às exigências de rotulagem alimentar e nutricional dos 

géneros alimentícios!

Rotulagem de Géneros Alimentícios 
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