
COMO EXPORTAR PARA O BRASIL?

A elaboração do estudo e a abordagem metodológica 
assenta no levantamento das principais condicionantes de 
entrada de produtos alimentares das fileiras mais 
representa�vas das regiões (Alentejo e Centro) no mercado 
do Brasil nomeadamente: azeite; molhos e condimentos; 

O AgriExport é uma inicia�va de promoção internacional e de capacitação das PME do setor agroindustrial, promovida pela 
ANIMAFORUM e INOVCLUSTER com o obje�vo de promover o aumento das exportações e a visibilidade internacional de 
Portugal. 

Brasil

queijos; carnes (verdes, transformados e charcutaria); 
pet-food; arroz e farinhas; vegetais (frescos e 
ultracongelados); doces, compotas e sumos de frutas; 
refeições prontas e sobremesas (ultracongeladas).

Para exportar para o Brasil é fundamental o conhecimento 
prévio do mercado. É imprescindível contar-se com uma 
assessoria jurídica competente e credível, desde a 
elaboração do primeiro contrato e durante toda a operação. 
O Brasil é um país con�nental onde cada Estado, e cada 
cidade, possui uma realidade e cultura própria.
 
• Documentação necessária: Documentos preparados em 
língua portuguesa; Fatura Proforma; Embarque e remessa; 
Fatura Comercial; Packing List; Cer�ficado de Origem; 
Cer�ficado ou Apólice de Seguro de Transporte; Carta de 
Crédito; Registo de Exportação; Nota Fiscal; Comprovante 
de Exportação (CE); Contrato de Câmbio; Contrato de Câm-

bio de Compra - Tipo 01. Além da documentação 
oficialmente exigida, as necessidades adicionais podem 
resultar de acordos contratuais com o importador. 

Outra informação relevante: 
• A moeda oficial no Brasil é o Real Brasileiro (BRL). O meio 
de pagamento recomendado nas exportações é uma carta 
de crédito irrevogável e confirmada (L/C);
• Existem algumas dificuldades na exportação de produtos 
portugueses para o Brasil, como por exemplo, Taxas de 
importação elevadas para vários produtos; Tendência para a 
depreciação do Real Brasileiro; Cumprimento de burocracia 
alfandegária.
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Para exportar produtos animais 
para consumo humano para o 
Brasil é necessário o produtor fazer 
uma pré-inscrição junto do MAPA 
(Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento).

Todos os produtos de origem 
animal são inspecionados, antes 
de entrarem no mercado, pelo 
Ministério da Agricultura - Departa-
mento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal – DIPOA, subordi-
nado à Secretaria de Defesa Agro-
pecuária – SDA. 

• É obrigatório o exportador 
apresentar um cer�ficado 
sanitário da mercadoria: este 
cer�ficado deverá ser solicitado  à 
Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV);
•  Habilitação do estabelecimento: 
O operador deverá solicitar, por 
e-mail à DSAVR, através de 
requerimento escrito (Mod.1257/-
DGAV), informação sobre as regras 
para exportação dos Produtos de 
Origem Animal (POA) para o Brasil.
Só após a confirmação da correta 
inclusão do estabelecimento na 
lista do Brasil e verificação do 
cumprimento de todas as 
exigências aplicáveis (incluindo a 
aprovação de rótulos pelo DIPOA – 
Registo de rótulos, no momento da 
inspeção das mercadorias a 
exportar, poderão ser emi�dos os 
cer�ficados sanitários aplicáveis).

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(www.dgav.pt) 
Direções de Serviços de Alimen-
tação e Veterinária Regionais 
(DSAVR) 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA)
(www.agricultura.gov.br) 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA)
(www.anvisa.gov.br)
Ins�tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade  e Tecno-
logia (INMETRO) 
(www.inmetro.gov.br) 
Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (SISCOMEX)
(www.portalsiscomex.gov.br)

O controlo de qualidade do azeite 
para importação no Brasil, deverá 
ser feita à saída de Portugal por 
laboratórios acreditados por 
ambos os países, implicando uma 
relevante cooperação ins�tu-
cional e técnica dos agentes 
económicos, para que nos 
processos de produção, análi-
se, cer�ficação, rotulagem e 
comercialização sejam respei-
tadas as normas de qualidade.

O MAPA, en�dade responsável 
pela análise e classificação do 
azeite importado no Brasil, pode, 
para além da inspeção e classifica-
ção do mesmo, efetuar análises de 
substâncias nocivas, matérias 
macroscópicas, microscópicas e 
microbiológicas relacionadas ao 
risco à saúde humana, de acordo 
com a legislação específica 
(Portaria SDA/MAPA 419/2010).

Embalagem
No Brasil pode-se encontrar 3 �pos 
de embalagem para os azeites: PET; 
Vidro e Lata. Os consumidores optam 
pela compra, preferencial de azeite 
em lata ou em vidro escuro. 
Rotulagem
Classificação do produto; Denomina-
ção de venda; Iden�ficação do lote; 
Data de engarrafamento e data de 
validade; Informações de contato do 
produtor; Informações do importa-
dor; País de origem.  A informação do 
rótulo deve ser gravada por extenso, 
usando as expressões (como 
designado no Brasil):
a. Azeite de Oliva Virgem Extra;
b. Azeite de Oliva Virgem;
c. Azeite de Oliva;
d. Deve conter a expressão: "cons�tu-
ído pela mistura de azeite de oliva 
refinado com azeites de oliva 
virgem".
e. Azeite de Oliva Refinado;
A informação deve ser gravada no 

O azeite a ser comercializado no 
Brasil, a granel ou engarrafado, 
deve ter um Documento de 
Classificação. A inspeção e classifi-
cação do azeite (adequação da 
iden�dade e qualidade) é da res-
ponsabilidade dos inspetores do 
Ministério da Saúde (MS) ou do 
MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento). Segun-
do a ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), o produtor ou 
importador de azeite é obrigado a 
informar a vigilância sanitária 
municipal no início da importação 
ou comercialização e organizar a 
recolha da amostra para análise. No 
que diz respeito à qualidade do azeite 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA)
(www.agricultura.gov.br)
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA)
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade  e Tecnologia (INMETRO) 
(www.inmetro.gov.br)
Conselho Oleícola Internacional 
(COI)
(www.interna�onaloliveoil.org)

Embalagem
No Brasil, todas as embalagens de 
consumo têm de ser cer�ficadas. 
Os regulamentos sobre embala-
gens estão sob a responsabilidade 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA).
Rotulagem
Denominação do produto; 
Informações do fabricante, país de 
produção e país de origem; 
Detalhes do importador; Data de 
validade; Número de lote; 
Cuidados de armazenamento. 
O Registo dos rótulos para 
produtos cárneos é de caráter 
obrigatório.

importado, a lei brasileira adotou os 
limites da norma comercial do 
Conselho Oleícola Internacional (COI) 
de 1% para o teor de ácido alfa-linolei-
co e ≤4,0% para o campesterol para 
evitar prá�cas de adulteração no 
azeite. rótulo frontal e em caracteres do 

mesmo tamanho que as 
dimensões especificadas para o 
conteúdo líquido previstas em 
legislação específica - Portaria nº 
157 do INMETRO.
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Para exportar queijo para o Brasil, e 
dado ser um produto de origem 
animal, é necessário: 
- Habilitar o Estabelecimento;
- Registar os rótulos. 
Como o queijo é fabricado com 
matérias-primas de origem animal, 
é necessário que os estabeleci-
mentos fornecedores estejam 
também habilitados.

As prá�cas de higiene para 
produção de queijo estarão de 
acordo com o estabelecimento no 
Código Internacional Recomenda-
do de Prá�cas Gerais de Higiene 
dos Alimentos. 
O leite a ser u�lizado deverá ser 
higienizado por meio mecânicos e 
subme�dos à pasteurização ou 
tratamento equivalente para 
assegurar a fosfatase residual 
nega�va combinado ou não com 
outros processos �sicos ou 
biológicos que garantam a 
qualidade do produto (o leite 
higienizado que se des�ne à 
elaboração dos queijos subme�-
dos a um processo de maturação a 
uma temperatura superior aos 5º 
C, durante um tempo não inferior a 
60 dias fica excluído desta 
obrigação).

Embalagem
Embalagens de filme, �po PA/PE 
termosselados e termoformados 
para queijo fresco; queijo proces-
sado e queijo duro. Os queijos 
macios devem ser acondicionados 
em embalagens plás�cas rígidas 
termoformadas e termosseladas 
em estruturas que contenham 
PA/PEBD (polie�leno de baixa 
densidade). 
Rotulagem
Informação em língua portuguesa; 
Indicação do peso na embalagem; 
Informações do fabricante e país 
de produção; Detalhes do impor-
tador; Data de validade; Número 
de lote; Cuidados de armazena-
mento.
- Será denominado “Queijo...” se-
guido da variedade ou nome de 
acordo com o padrão individual 
que corresponda às caracterís�cas 
da variedade de queijo; 
- Nos queijos com adição de subs-
tâncias alimen�cias, condimentos 
ou outras substâncias aroma�zan-
tes naturais, deverá indicar-se na 
denominação de venda, o nome 
da ou das adições principais (exce-

A DGAV (Direção Geral de 
Agricultura e Veterinária) é o 
organismo responsável pelas 
vistorias para habilitação das 
empresas portuguesas para a 
exportação para o Brasil. 
Para obter a Habilitação do 
Estabelecimento para a 
exportação de queijo, o operador 
deverá solicitar, por e-mail à 
DSAVR, através de requerimento 
escrito (Mod.1257/DGAV), 
informação sobre as regras de 
exportação. A vistoria é realizada 
com recurso às Listas de 
Verificação aplicáveis para 
verificação dos requisitos da UE e 
requisitos específicos do Brasil. 

A segurança alimentar e as 
inspeções estão a cargo do 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA). Os 
produtos devem fazer referência a 
que o produto não é para consumo 
humano.

Embalagem
As embalagens para acondiciona-
mento de alimentos para animais 
de es�mação devem seguir o 
critério u�lizado na Resolução 
105/99 da ANVISA. Poderão ser de 
alumínio, como as latas para as 
refeições prontas, e embalagens 
plás�cas flexíveis u�lizadas para 
snacks e alimento seco. As 
embalagens devem ter como 
principal  propriedade: Barreira à 
luz; Barreira à gordura; Barreira à 
humidade.
Rotulagem
Rótulo frontal: Nome técnico, de 
acordo com a classificação do 
MAPA; Marca; Quan�dade.
Painel lateral: Língua portuguesa, 
espanhola ou inglesa; Lista de 
ingredientes; País de origem; 
Informações de contacto do 
produtor; Informações do impor-

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(www.dgav.pt) 
Direções de Serviços de Alimen-
tação e Veterinária Regionais 
(DSAVR) 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA)
(www.agricultura.gov.br) 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br)

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(www.dgav.pt) 
Direções de Serviços de Alimen-
tação e Veterinária Regionais 
(DSAVR) 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA) 
(www.agricultura.gov.br)
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metro-
logia, Qualidade  e Tecnologia 
(INMETRO) 
(www.inmetro.gov.br)

tador; Data de produção; Data de 
validade do produto; Armazena-
mento; Instruções de u�lização ou 
preparação (se necessário); 
Referência para consumo não 
humano. 

to no caso dos queijos em que a 
presença destas substâncias cons-
�tua uma caracterís�ca tradicio-
nal); 
- Se na produção do queijo for 
usado leite de mais do que uma 
espécie animal, deverá ser declara-
do na lista de ingredientes os leites 
das diferentes espécies e o seu 
percentual rela�vo; 

animais devem estar registados 
junto do Departamento de 
Vigilância de Insumos Pecuários 
(DFIP). 

- Legenda com caracteres legíveis, 
indicando as precauções neces-
-sárias para manter as caracterís�-
cas do produto nor-mais, devendo 
ser indicadas as temperaturas 
máxima e mínima para a conserva-
ção do alimento e o tempo que o 
fabricante ou produtor garante a 
sua durabilidade nessas condições.

Os alimentos para animais devem 
ser registados no Ministério da 
Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA).

O governo do Brasil exige que as 
instalações que produzem 
alimentos para exportação para o 
Brasil tais como alimentos para 
animais de es�mação e suplemen-
tos nutricionais con-
tendo origem animal, sejam 
registadas junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA). O processo de 
registo requer elementos de prova 
do produto e a empresa produtora 
tem de estar autorizada e 
licenciada em Portugal para 
comercializar estes produtos. Os 
exportadores de alimentos para 
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Não especificado. Os  molhos devem  ser  ob�dos,  
processados,  embalados,  armaze-
nados,  transportados  e  conserva-
dos  em condições que não produ-
zam, desenvolvam e ou agreguem 
substâncias �sicas, químicas ou bio-
lógicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. 
O condimento vegetal deve ser 
cons�tuído de especiarias genuínas 
e puras, sãs e limpas, que devem 
corresponder às suas caracterís�cas 
botânicas normais e estar isento de 
substâncias estranhas, elementos 
vegetais estranhos à espécie de 
partes da planta de origem, que não 
possuam as caracterís�cas de con-
dimento vegetal. Os condimentos 
preparados devem ser ob�dos de 
especiarias genuínas. Podem seradi-
cionados de óleos comes�veis, 
ovos, sal, açúcar, limão, vinagre e de 
outras substâncias alimen�cias 
aprovadas.

Embalagem
Todas as embalagens de consumo 
têm de ser cer�ficadas. A Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) é responsável pela Normas 
de execução rela�vas às embala-
gens.
Rotulagem
O rótulo do condimento vegetal 
em espécie deve trazer a deno-
minação da especiaria, seguida da 
forma de apresentação; 
O rótulo do condimento preparado 
deve trazer a denominação "Con-
dimento preparado", seguido das 
especiarias u�lizadas;
Os rótulos dos condimentos mistos 
devem trazer os nomes das espe-
ciarias u�lizadas. É obrigatória a 
declaração do teor de amido 
adicionado; 
- Denominação do produto; Teor lí-
quido (em quilogramas/gramas ou 
mililitros litros); Lista de ingredien-

É necessária uma Licença de 
Importação ob�da a par�r da 
plataforma eletrónica SISCOMEX – 
Sistema Integrado de Comércio 
Exterior.  O procedimento de vigi-
lância é definido pela Agência 
Nacional de Segurança Sanitária 
(ANVISA)  através do Sistema de 
Vigilância Agropecuária Internacio-
nal (VIGIAGRO) requerendo forma-
lidades relacionadas com o cer�fi-
cado sanitário para emi�r a autori-
zação de comercialização. 

O MAPA, en�dade responsável 
pela análise e classificação do arroz 
e da farinha importado no Brasil, 
pode, para além da inspeção e 
classificação dos produtos, solicitar 
análises de substâncias nocivas, 
matérias macroscópicas, microscó-
picas e microbiológicas relaciona-
das ao risco à saúde humana.

Embalagem
A farinha e o arroz podem ser 
exportadas para o Brasil a granel, 
ensacadas ou empacotadas. As 
embalagens u�lizadas poderão ser 
de materiais naturais, sinté�cos ou 
qualquer outro material apropriado, 
desde que sejam novos, limpos, 
atóxicos, que protejam o produto de 
dano interno ou externo e que não 
transmitam odores e sabores 
estranhos ao produto. 
Arroz: O material sinté�co u�lizado 
na confeção das embalagens para o 
arroz deve ser obrigatoriamente 
incolor e transparente. Dentro de um 
mesmo lote, é obrigatório que as 
embalagens sejam do mesmo 
material e tenham idên�ca capacida-
de de acondicionamento. As emba-
lagens de arroz mais consumidas no 
Brasil são as de 5 kg e as de 1 kg.
Rotulagem 
Denominação do produto; Teor 
líquido: em quilogramas/gramas; 
Lista de ingredientes; menção “Con-
tém Glúten” ou “Não Contém 
Glúten”; Informações do fabricante e 
país de produção; país de origem; 
Detalhes do importador; Data de 
validade; Número de lote; Instruções 
de preparação ou de u�lização; Ins-
truções para cozinhar ou preparar em 

De acordo com as regras do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) do Brasil, o 
arroz e a farinha a serem comerciali-
zados no país, a granel ou em emba-
lagens para o consumidor final, 
devem ter um Cer�ficado de Clas-
-sificação. O Cer�ficado de classifi-
cação será emi�do pelo órgão 
oficial de classificação, devidamen-
te credenciado pelo Ministério da 
Agricultura do Brasil. 
Para a exportação de arroz é neces-
-sário o exportador enviar uma 
amostra do seu produto. As amos-

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) 
(www.agricultura.gov.br)
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade  e Tecnologia (INMETRO) 
(www.inmetro.gov.br)

Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA)
(www.agricultura.gov.br)
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade  e Tecnologia 
(INMETRO)
(www.inmetro.gov.br)

tras extraídas serão homogeneiza-
das, reduzidas e acondicionadas 
em, no mínimo 3 vias com o peso 
de 1 quilograma cada, devida-
mente iden�ficadas, lacradas e 
auten�cadas. No que que diz 
respeito à farinha, as amostras para 
as análises deverão ser realizadas de 
acordo com o método AOAC (AOAC 
Official Methods of Analysis), ou 
seja, o número de amostras deverá 
ser equivalente à raiz quadrada do 
número de sacos a exportar.

tes; Detalhes do importador; Data 
de validade; Número de lote; Ins-
truções de preparação ou de u�-
lização; Instruções para cozinhar ou 
preparar (em português) (caso se 
aplique); Cuidados de armazena-
mento.
- As unidades pequenas (especia-

português; Cuidados de armazena-
mento; Factos nutricionais. 
- A especificação rela�va ao Tipo da 
Farinha e Arroz deve ser gravada em 
algarismo arábico ou por extenso, 
quando for o caso, e todos os carac-
teres deverão ser do mesmo 
tamanho (conforme legislação vigen-
te - Portaria nº 157 do INMETRO).
Rotulagem específica: Farinha
- Classificação do produto (�po);
- Para a Farinha de Trigo adicionada 
de outros vegetais, a denominação 
de venda deverá estar iden�ficada na 
rotulagem de forma clara com a 
expressão “Farinha de Trigo” com o 
nome comum da espécie adicionada;

Rotulagem específica:Arroz
- Classificação do produto (subgru-
po; classe; categoria, para fragmento 
de arroz; �po);
- No caso de variedade especial de 
arroz, deverá constar ainda no rótulo 
a indicação da finalidade de uso do 
produto.

Antes de exportar arroz e farinha 
para o Brasil, os exportadores 
devem cer�ficar-se de que não só 
o produto final está em conformi-
dade com a legislação local, mas 
também com os seus ingredientes, 
incluindo os adi�vos u�lizados. A 
importação destes dois alimentos 
no Brasil está sob a jurisdição do 
Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) .

rias e ervas aromá�cas), cuja su-
per�cie do painel principal para 
rotulagem, depois de embaladas, 
for inferior a 10² cm, podem indicar 
apenas no rótulo a deno-
minação de venda e marca do 
produto.
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Na exportação de sumos de fruta é 
proibido: Produzir ou fabricar, 
acondicionar, padronizar, 
envasilhar ou engarrafar e 
importar bebidas no Brasil, sem o 
prévio registo do estabelecimento 
no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Nas compotas, o espaço livre dos 
recipientes não devem exceder de 
10% da altura dos mesmos. A 
pressão no interior dos recipientes 
não deve ser superior a 300 mm de 
Ng.

Quer nas bebidas, quer nas 
compotas, deverão ser efetuadas 
determinações de microrganismos 
e/ou de substâncias tóxicas de 
origem microbiana, sempre que se 
tornar necessária a obtenção de 
dados adicionais sobre o estado 
higiénico-sanitário destes produ-
tos, ou quando ocorrerem infeções 
alimentares.

Embalagem
As embalagens mais u�lizadas na 
grande distribuição brasileira são as 
fabricadas em PET (1,5 lt, 300 ml e 1 lt) 
e em Tetra Pak (1 lt e 200 ml). Nas 
compotas as embalagens mais u�li-
zadas são as embalagens de vidro 
(250 gr, 410 gr, 450 gr e 700 g) e as 
latas (365 gr e 385 gr).
Rotulagem
Denominação do produto; Teor 
líquido: em quilogramas/gramas; List-
a de ingredientes; menção “Contém 
Glúten” ou “Não Contém Glúten”; In-
formações do fabricante e país de 
produção; país de origem; Detalhes 
do importador; Data de validade; 
Número de lote; Instruções de prepa-
ração ou de u�lização; Instruções 
para cozinhar ou preparar em portu-
guês; Cuidados de armazenamento; 
Factos nutricionais.
Rotulagem específica: Sumo de fruta
- No caso de ser adicionado açúcar ao 
sumo, deve-se anunciar no rótulo 
que se trata de um suco adoçado. A 
adição de aromas e corantes ar�fi-
ciais em sumos é proibida e não é 

A legislação brasileira na área de 
alimentos (onde se incluem as 
compotas) é regida pelo Ministério 
da saúde, por intermédio da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)  e pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e  Abastecimento 
(MAPA). As bebidas são regulamen-
tadas pela Lei nº8.918 do MAPA e 
regidas pelo Decreto nº6.871, que 
dispõe  sobre a padronização, clas-
-sificação, registo,  inspeção e fisca-
lização de bebidas. Para efeito de 
análise de fiscalização, será procedi-
da a recolha de amostras da bebida 
a importar, cons�tuída de três 
unidades representa�vas do lote.

Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA)
(www.agricultura.gov.br) 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade  e Tecnologia 
(INMETRO) 
(www.inmetro.gov.br)

Não especificado. As refeições prontas devem ser 
ob�das, processadas, embaladas, 
armazenadas, transportadas e 
conservadas em condições que 
não produzam, desenvolvam e ou 
agreguem substâncias �sicas, quí-
micas ou biológicas que coloquem 
em risco a saúde do consumidor. 
As sobremesas (ou confeitarias 
como designado no Brasil) devem 
ser preparadas com matérias pri-
mas sãs, limpas e em perfeito esta-
do de conservação. Não é tolera-
da a u�lização de corantes na 
confeção de massas das sobreme-
sas. No entanto, é tolerado adicio-
nar corantes permi�dos nos 
recheios e reves�mentos de pro-
dutos de pastelaria, como: tortas, 
doces de massas recheadas e 
outros, com exceção de corante 
amarelo em qualquer �po de 
recheio e reves�mento. As sobre-
mesas devem apresentar-se sem 
indícios de fermentação e em per-
feito estado de conservação.

Embalagem
No Brasil, todas as embalagens de 
consumo têm de ser cer�ficadas. A 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)  é responsável 
pela Normas de execução rela�vas 
às embalagens.
Rotulagem 
Denominação do produto; Teor 
líquido: em quilogramas/ gramas; 
Lista de ingredientes; menção 
“Contém Glúten” ou “Não Contém 
Glúten”; Informações do fabrican-
te e país de produção; país de 
origem; Detalhes do importador; 
Data de validade; Número de lote; 
Instruções de preparação ou de 
u�lização; Instruções para cozinhar 
ou preparar em português; Cuida-
dos de armazenamento; Factos 
nutricionais. 
Rotulagem - Refeição pronta
Produtos congelados: deve constar 
a expressão "congelado" junto à 
designação do produto.  
Rotulagem - Sobremesas

É necessária uma Licença de 
Importação ob�da a par�r da 
plataforma eletrónica SISCOMEX – 
Sistema Integrado de Comércio 
Exterior. 
O procedimento de vigilância é 
definido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) através 
do Sistema de Vigilância Agropecuá-
ria Internacional (VIGIAGRO) 
requerendo formalidades relacio-
nadas com o cer�ficado sanitário 
para emi�r a autorização de 
comercialização. 

Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA)
(www.agricultura.gov.br)
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade  e Tecnologia 
(INMETRO)
(www.inmetro.gov.br)
Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (SISCOMEX)
(www.portalsiscomex.gov.br)

permi�da a associação de açúcares e 
edulcorantes hipocalóricos e não-ener-
gé�cos;
- Quando é adicionado dióxido de car-
bono ao refrigerante, deverá denominar-
-se “refresco ou bebida de ...”, acrescido 
do nome da fruta ou do vegetal, 
gaseificado;
- Quando são adicionados açúcares ao 
refrigerante, este deverá ter a designação 

adoçado, acrescida à sua denominação.
Rotulagem específica: Compotas
Nas compotas simples e mistas, deve 
constar o estado de apresentação da 
fruta, se inteiras, em metade ou em 
pedaços, com ou sem caroço ou outras 
indicações da apresentação. Deverá 
constar, também, o peso das frutas 
escorridas ou escoadas.

O rótulo deve trazer o nome do 
produto de acordo com a denomi-
nação constante na Resolução - 
CNNPA nº 12, de 1978.
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O vegetal só pode ser importado, 
se es�ver na Lista de Produtos de 
Importação Autorizada (PVIA). 

O Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos (PARA) foi criado pela 
ANVISA, com vista a avaliar 
con�nuamente os níveis de 
resíduos de agrotóxicos nos 
alimentos de origem vegetal. 
O PARA realiza as seguintes ações:
Iden�fica os níveis de resíduos de 
agrotóxicos nos alimentos produ-
zidos, comercializados e consumi-
dos no Brasil; Verifica se os 
resíduos de agrotóxicos excedem 
os Limites Máximos de Resíduos 
(LMRs) autorizado; Verifica a 
presença de resíduos de agrotóxi-
cos não autorizados; Monitoriza o 
uso de produtos agrotóxicos 
realizando um mapeamento de 
risco.
As frutas, hortaliças, ingredientes e 
embalagens devem ser de proce-
dência controlada e inspecionados 
no ato da receção.

Embalagem
As embalagens dos vegetais 
devem ser íntegras, limpas, de 
material apropriado, de primeiro 
uso, não sendo permi�da a 
reu�lização das embalagens. A 
escolha do �po de material a ser 
u�lizado para embalagem de 
produtos hor�colas deve, 
portanto, ser feita com base nas 
necessidades do produto, método 
de embalagem e resistência.
Usualmente, os principais mate-
riais u�lizados para embalagem de 
hortaliças são a madeira, os pro-
dutos celulósicos (papela ondulado 
e cartão) e plás�cos. 
Rotulagem
Denominação do produto; Teor 
líquido: em quilogramas/ gramas 
ou mililitros/ litros; Informações do 
fabricante e país de produção; país 
de origem; Detalhes do importa-
dor; Número de lote; Cuidados de 
armazenamento.
Rotulagem específica: Vegetais 
frescos
Denominação do produto e 
Classificação do vegetal;
Rotulagem específica: Vegetais 
congelados
Deve constar a expressão "conge-
lado" junto à designação do 
produto; Informação sobre a 
preparação do produto (caso de 
aplique); Lista de ingredientes - 
ordenada por conteúdo do 
ingrediente (de maior para menor 
conteúdo), Data de validade.

O MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) 
classifica os produtos vegetais e 
plantas em 6 categorias de risco e 
os requisitos fitossanitários especí-
ficos variam consoante a categoria 
de risco:
0: produtos que não são capazes 
de veicular pragas em material de 
embalagem e transporte. Ex: frutas 
e hortaliças pré-cozidas, vegetais 
em conserva, etc.
1: produtos de origem vegetal 
industrializados subme�dos a pro-
cessos tecnológicos de desnaturali-
zação. Ex:  frutas desidratadas, 
flores secas, etc. 
2: produtos vegetais semiprocessa-
dos. Ex: Frutas secas naturalmente, 
etc.
3: produtos vegetais naturais 
des�nados ao consumo, à u�liza-
ção direta ou à transformação. Ex: 
produtos hor�colas frescos.
4: sementes plantas ou outros ma-
teriais de origem vegetal 
des�nados à propagação ou repro-
dução. Ex: sementes hor�colas, 
fru�cola, etc. 
5: qualquer produto de origem 
vegetal ou outra origem susce�vel 
de ter um risco fitossanitário não 
incluído nas categorias anteriores.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(www.dgav.pt) 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA) 
(www.agricultura.gov.br)
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 
(www.anvisa.gov.br) 
Ins�tuto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade  e Tecnologia
(INMETRO) 
(www.inmetro.gov.br)


