
Abordagem ao Mercado

•Conhecer os costumes locais;
•Os empresários são cumpridores, pontuais e muito 
educados quando fazem negócios;
•Ter em conta uma apresentação pessoal correta, assim 
como a entrega de cartões de visita na reuniões de 
negócios;
•Aquando de um projeto conjunto com um empreendedor 
peruano, estar consciente do nível de compromisso, 
responsabilidade e risco que está disposto a assumir, bem 
como, o nível de par�cipação de cada parceiro e qual é a for-

ma contratual ou o �po de acordo comercial que melhor se 
adapta aos seus interesses. Todos esses aspetos devem ser 
especificados nos acordos ou contratos estabelecidos, uma 
vez que serão de vital importância em caso de conflitos 
legais;
•Ter presente que, embora o quadro económico facilite 
muito os inves�mentos no país, o sistema jurídico é lento e 
caro, o que torna muito di�cil resolver conflitos com outras 
empresas, tanto ao nível de acordos de co-inves�mento 
quanto a problemas de incumprimento.

COMO EXPORTAR PARA O PERÚ?

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 Perú, nomeadamente: azeite; molhos e condimentos; 
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PERÚ

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).
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Com base na Resolução da 
Comunidade Andina nº 1183 de 
2008, o Perú só permite a im-
portação de carne suína e seus 
derivados, de estabelecimentos 
autorizados pelo Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria 
(SENASA). No Perú, é proibida a 
importação de presunto cru, 
produtos de origem bovina, 
ovina e caprina de Portugal.

As carnes des�nadas ao consu-
mo humano devem ser inspe-
cionadas e declaradas aptas 
para consumo, pelo veterinário 
responsável no país de expor-
tação. O estabelecimento de 
origem dos produtos, não 
deverá estar numa área onde 
pelo menos 10 km´s ao seu 
redor esteja sob quarentena ou 
restrição do movimento de 
suínos, no momento da expor-
tação, e durante os sessenta 
(60) dias antes do envio destes.
A carne verde e charcutaria 
deve cumprir todos os critérios 
microbiológicos, presentes no 
documento: "Norma sanitária 
que estabelece os critérios mi-
crobiológicos de qualidade e 
segurança sanitária de alimen-
tos e bebidas para consumo 
humano" (pág. 14, 15 e 16).

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA)

(h�ps://www.senasa.gob.pe/)
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)

O azeite deverá cumprir com as 
seguintes caracterís�cas orga-
nolé�cas:
-Deve ter um aspeto límpido;
-A cor e sabor deverão ser ca-
racterís�cos da azeitona.

O Perú adotou a Norma do 
CODEX STAN 33-1981 (Rev. 1 
-1989) para o azeite:

-Composição do azeite e fatores 
de qualidade;
-Adi�vos alimentares;
-Contaminantes;
-Higiene;
-E�quetas.

Embalagem
No Perú, o azeite tem de ser 
embalado de acordo com os 
Princípios Gerais sobre Higiene 
Alimentar recomendado pela 
Comissão do Codex Alimenta-
rius. Esses recipientes podem 
ser: Cisternas, contentores, cu-
bas para o transporte a granel 
de azeite; Pipas de metal, em 
boas condições, estanques, 
com paredes internas reves�-
das com um verniz adequado; 
Embalagens de metal, novas, 
estanques, com paredes inter-
nas reves�das com um verniz 
adequado; Recipientes, garra-
fas de vidro ou material macro-
molecular adequado.

Rotulagem
•E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do Produto: 
Todos os produtos referidos 
como "azeite" devem ser ajus-
tados às disposições: “azeite 

O importador peruano deve 
obter junto da Dirección Gene-
ral de Salud Ambiental (DIGESA) 
o Registo Sanitário de Alimen-
tos e Bebidas de consumo hu-
mano para comercializar o 
azeite importado. 
Os procedimentos para obten-
ção devem ser feitos através da 
Janela Única de Comércio 
Exterior (VUCE). A documen-
tação a enviar é a seguinte: 
•Resultados da análise �sica, 
química e microbiológica do 
produto acabado;
•Cer�ficado de Venda Livre 
(CVL) ou Cer�ficado Sanitário;
•Informações sobre a rotulagem;
•Análise bromatológica realiza-
da por um laboratório acredita-
do pelo Ins�tuto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI).

Para exportar carne verde e 
charcutaria para o Perú, o ex-
portador deverá solicitar junto 
da Direção-Geral de Alimen-
tação e Veterinária (DGAV) um 
Cer�ficado Sanitário no qual se 
cer�fica que o produto é ade-
quado para consumo humano e 
está em conformidade com os 
regulamentos sanitários.
Os cer�ficados emi�dos em 
Portugal devem estar em língua 
espanhola. A tradução, deverá 
ser realizada por uma en�dade 
ou pessoa oficialmente creden-
ciada. No Perú, o importador 
deverá solicitar uma autori-
zação de importação de produ-
tos animais emi�da pelo Servi-
cio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA).

Embalagem
A carne verde e as charcutarias 
devem:
•Ser embaladas e seladas em 
material que não contamine o 
produto;
•Iden�ficadas de forma a 
localizar o seu país e estabele-
cimento de origem e determi-
nar datas de produção e valida-
de do produto. Todas as emba-
lagens de madeira u�lizadas na 
exportação de produtos de car-
ne devem cumprir os requisi-
tos fitossanitários estabeleci-
dos nas normas internacionais 
de proteção fitossanitária. 

Rotulagem
• E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do produto; 
Nome e morada do fabricante; 
Nome do importador, nome 
comercial, morada, telefone, 
iden�ficação do número de 
contribuinte (RUC); Número de 
registo sanitário; Número de 
lote; Condições especiais de 
conservação; Peso líquido ou 
volume do conteúdo; País de 
origem; Data de validade 
(prazo de validade, estabeleci-

virgem” ou “azeite refinado” 
(conforme aplicável); Nome e 
morada do fabricante; Nome 
do importador, nome comer-
cial, morada, telefone, iden�fi-
cação do número de contribuin-
te (RUC); Número de registo 
sanitário; Número de lote; Con-
dições especiais de conser-
vação; Peso líquido ou volume 
do conteúdo; País de origem; 
Lista de ingredientes; Data de 
validade; Data de embalamento.

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV)

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA)

(h�ps://www.senasa.gob.pe/) 
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)

do pelo fabricante); Data de 
embalamento: As datas devem 
ser escritas em sistema grego-
riano, Dia/Mês/Ano ou Mês/ 
Dia/Ano. Junto à data deve 
constar: "Embalado em" ou 
"Data da embalagem".
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De acordo com o CODEX STAN 
283-1978, o leite u�lizado no 
fabrico dos queijos deve cum-
prir os Níveis Máximos de 
contaminantes e toxinas espe-
cificados para o leite pela 
Norma Geral para Contaminan-
tes e Toxinas em Alimentos 
(CODEX STAN 193-1995) e com 
o resíduo máximo limite, para 
resíduos de medicamentos ve-
terinários e pes�cidas estabele-
cidos para o leite.

Embalagem
As embalagens de queijo devem 
garan�r a proteção do produto e 
manter as caracterís�cas organo-
lép�cas, �sico-químicas e micro-
biológicas.

Rotulagem
•E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do produto; 
Nome e morada do fabricante; 
Nome do importador, nome co-
mercial, morada, telefone, iden�-
ficação do número de contribuin-
te (RUC); Número de registo sani-
tário; Número de lote; Condições 
especiais de conservação; Peso 
líquido ou volume do conteúdo; 
País de origem; Lista de ingredien-
tes; Informação nutricional; Data 
de validade (prazo de validade, 
estabelecido pelo fabricante); Da-
ta de embalamento.

O queijo deve cumprir todos os 
critérios microbiológicos, pre-
sentes do documento abaixo, 
para ser considerado apto para 
consumo humano: Norma sani-
tária que estabelece os critérios 
microbiológicos de qualidade e 
segurança sanitária de alimen-
tos e bebidas para consumo 
humana (pág.6).
Os estabelecimentos de produ-
tos lácteos e derivados devem 
cumprir os critérios estabeleci-
dos para resíduos de pes�cidas, 
resíduos de medicamentos ve-
terinários, contaminantes mi-
crobiológicos, metais pesados 
ou outros contaminantes.

Os operadores nacionais inte-
ressados em exportar queijo 
para o Perú, devem, em primei-
ro lugar e através dos importa-
dores, proceder ao registo dos 
estabelecimentos na Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (DIGESA) 
do Perú.
Após estarem registados no 
Perú e para prosseguirem com 
a exportação, os operadores 
devem contactar as Direções de 
Serviços de Alimentação e Vete-
rinária da sua Região (DSAVR), 
que lhes disponibilizarão toda a 
informação e documentação ne-
cessária para o efeito.

É necessário garan�r que a 
preparação do produto alimen-
tar para animais de es�mação foi 
subme�do a um tratamento pró-
prio des�nado a assegurar a 
destruição de mircoorganismos 
que prejudicariam a saúde ani-
mal. O produto deverá ser 
manipulado higienicamente e 
embalado em recipientes limpos 
feitos de materiais impermeá-
veis, hermé�cos e fortes, que 
protejam o produto da contami-
nação ambiental. 

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV)

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) 

(h�ps://www.senasa.gob.pe/) 
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O pet-food a exportar deve 
estar de acordo com o Decreto 
Supremo Nº 015-98-AG. Caso o 
produto não cumpra com todos 
os requisitos exigidos, o Servi-
cio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA)  rejeita a entrada do 
produto no país. É proibída a 
importação de produtos que 
incluam carne e ossos de mamí-
feros des�nados à alimentação 
animal, oriundos de Portugal.

É necessário um cer�ficado de 
origem e cer�ficado sanitário 
emi�do pela Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV) 
em Portugal. Antes da exporta-
ção, é aconselhável ao expor-
tador iden�ficar e nomear um 
representante local ou distribui-
dor/importador exclusivo no 
Perú. 
Aquando da entrada do produto 
no Perú, pode ser necessário 
apresentar:
•Cer�ficado de Venda Livre 
(CVL) (documento original) emi-
�do em Portugal;
•Cópia do Cer�ficado de Registo 
concedido pelo SENASA;
•Cer�ficado de Análise do Pro-
duto.

Embalagem
As embalagens devem ser feitas 
de materiais impermeáveis, her-
mé�cos e fortes, que protejam 
o produto da contaminação am-
biental. 

Rotulagem
•Nome comercial do produto; 
Nome do produtor, importador 
e distribuidor; Fórmula qualita-
�va e quan�ta�va; Indicações, 
contra-indicações e dosagem 
recomendada; Data de fabrica-
ção e data de validade; 
Indicação do Lote; Número de 
registo do SENASA; Condições 
especiais de armazenamento 
do produto; Deve ser indicada a 
menção “Manter fora do alcan-
ce das crianças”.

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV)

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA)
(h�ps://www.senasa.gob.pe/)

•Ministerio de Salud 
(www.minsa.gob.pe)

•Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimen-
taria (DIGESA) 
(h�p://www.digesa.minsa.gob.pe)



RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO
REQUISITOS DE EMBALAGEM E 

ROTULAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

MOLHOS E CONDIMENTOS

ARROZ E FARINHA
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•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA)

(h�ps://www.senasa.gob.pe/)
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)

Não são aceites molhos e condi-
mentos que não tenham data de 
validade e registo sanitário.

Os molhos e condimentos 
devem cumprir todos os crité-
rios microbiológicos, presentes 
do documento abaixo, para se-
rem considerados aptos para 
consumo humano: Norma sani-
tária que estabelece os critérios 
microbiológicos de qualidade e 
segurança sanitária de alimen-
tos e bebidas para consumo hu-
mano (pág.17 e 18).

É necessário um cer�ficado de 
origem e cer�ficado sanitário 
emi�do pela Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV) 
em Portugal.
Para exportar para o Perú é ne-
cessário, ainda, obter um Cer�-
ficado de Venda Livre (CVL) do 
país de origem do produto.

Para exportar farinha e arroz para 
o Perú, é necessário um cer�fica-
do de origem, uma licença fitossa-
nitária e um cer�ficado sanitário 
emi�do pela Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV)  
em Portugal. 
No caso da farinha é ainda exigido 
um cer�ficado de conformidade, 
em relação aos requisitos de 
for�ficação estabelecidos no Re-
gulamento Nº 28314.
Os produtos serão inspecionados 
à entrada do Perú pelo Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA). 
Será necessário apresentar a 
licença fitossanitária de expor-
tação e o cer�ficado fitossanitá-
rio.

O Centro de Estudios en 
Alimentación y Nutrición (CENAN) 
é o organismo responsável pela 
realização de inspeções periódi-
cas, amostragens e análises da 
farinha e do arroz importados. A 
amostragem da farinha deve ser 
realizada em quan�dade suficien-
te para ser subme�da a análises 
�sicas, químicas e microbiológi-
cas. 
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A farinha a exportar para o Perú, 
deve ser enriquecida com os se-
guintes micronutrientes de acor-
do com o Regulamento Nº 28314: 
Ferro (55 mg/kg); Tiamina (5 
mg/kg); Riboflavina (4 mg/kg); 
Niacina (48 mg/kg); Ácido fólico 
(1.2 mg/kg). A farinha não deve 
conter mais de 15% de humidade.
O arroz importado no Perú é, 
desde 1991, sobretaxado sobre o 
valor da importação (devido aos 
subsídios concedidos nos países 
exportadores).

Embalagem
As embalagens da farinha e do 
arroz devem: Salvaguardar as 
qualidades higiénicas, nutricio-
nais e organolé�cas do alimento; 
Não devem transmi�r ao produto 
substâncias tóxicas, odores ou 
aromas desagradáveis; Quando o 
produto é embalado em sacos, 
estes devem ser limpos, resisten-
tes e selados corretamente.

Rotulagem
•E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do produto; 
Nome e morada do fabricante; 
Nome do importador, nome 
comercial, morada, telefone, 
iden�ficação do número de 
contribuinte (RUC); Número de 
lote; Registo sanitário; Condições 
especiais de conservação; Peso 
líquido ou volume do conteúdo; 
País de origem; Lista de ingredien-
tes; Informação nutricional; Data 
de validade; Data de embalamen-
to.

Embalagem
No Perú, as embalagens de 
molhos mais comercializadas são 
fabricadas em PET, vidro, saque-
tas e doy-packs. As especiarias 
são comercializadas sobretudo 
em frascos.

Rotulagem
• Nome do produto: No rótulo 
das ervas aromá�cas numa 
quan�dade não superior a 2% em 
peso, isolada ou misturada nos 
alimentos deve constar o nome: 
"Ervas aromá�cas" ou "misturas 
de ervas aromá�cas";  No rótulo 
de especiarias em quan�dade 
não superior a 2% em peso, isola-
da ou misturada nos alimentos 
deve constar o nome: "Spice", 
"especiarias" ou "misturas de 
especiarias". Nome e morada do 
fabricante; Nome do importador, 
nome comercial, morada, telefo-
ne, iden�ficação do número de 
contribuinte (RUC); Número de 
lote; Condições especiais de con-
servação; Peso líquido ou volume 

Rotulagem específica:
Farinha: 
Os cereais que contenham 
glúten, por exemplo, trigo, cen-
teio, cevada, aveia, espelta e pro-
dutos derivados desses, devem 
ser declarados como tal; Indicar 
no rótulo os micronutrientes adi-
cionados e as quan�dades.

do conteúdo; País de origem; Lista 
de ingredientes; Data de validade; 
Data de embalamento: As datas 
devem ser escritas em sistema 
gregoriano, Dia/Mês/Ano ou Mês 
/Dia/Ano. Junto à data deve 
constar: "Embalado em" ou "Data 
da embalagem".

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA)

(h�ps://www.senasa.gob.pe/)
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)
•Centro de Estudios en Alimen-
tación y Nutrición (CENAN) 
(h�p://www.portal.ins.gob.pe/en/cenan)
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REQUISITOS DE EMBALAGEM E 

ROTULAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO
REQUISITOS DE EMBALAGEM E 

ROTULAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

DOCES, COMPOTAS E SUMOS DE FRUTAS

REFEIÇÕES PRONTAS E SOBREMESAS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Os doces e compotas são regu-
lados pela Norma del Codex 
para las Confituras, Jaleas y 
Mermeladas (CODEX STAN 
296-2009).
Os sumos de fruta são regula-
dos pela Norma General del 
Codex para Zumos (Jugos) y 
Néctares de Frutas (CODEX 
STAN 247-2005).

Para exportar doces, compotas e 
sumos de fruta para o Perú, o 
exportador deverá solicitar junto da 
Direção-Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) um cer�ficado 
de origem e um cer�ficado sanitá-
rio no qual se cer�fica que o 
produto é adequado para consumo 
humano e está em conformidade 
com os regulamentos sanitários. Os 
cer�ficados emi�dos em Portugal 
devem estar em língua espanhola. 
A tradução, deverá ser realizada por 
uma en�dade ou pessoa oficial-
mente credenciada.

Não especificado.

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

Os doces e compotas devem cum-
prir todos os critérios microbiológi-
cos, presentes do documento 
abaixo, para ser considerado apto 
para consumo humano: Norma 
sanitária que estabelece os critérios 
microbiológicos de qualidade e 
segurança sanitária de alimentos e 
bebidas para consumo humano, 
(págs.10, 11 e 21).
Os sumos de fruta devem cumprir 
com caracterís�cas organolé�cas 
da/s fruta/s a que dizem respeito. 

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV)

(h�ps://www.dgav.pt) 
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA)

(h�ps://www.senasa.gob.pe/)
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)

É necessário um cer�ficado de 
origem e cer�ficado sanitário 
emi�do pela Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV)  
em Portugal. Os cer�ficados 
emi�dos em Portugal devem 
estar em língua espanhola. A tra-
dução, deverá ser realizada por 
uma en�dade ou pessoa oficial-
mente credenciada.

As refeições prontas e as sobre-
mesas devem cumprir todos os 
critérios microbiológicos, presen-
tes do documento abaixo, para 
ser considerado apto para consu-
mo humano: Norma sanitária 
que estabelece os critérios micro-
biológicos de qualidade e segu-
rança sanitária de alimentos e be-
bidas para consumo humano 
(págs 6, 7 e 19).

Rotulagem
•E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do produto; 
Nome e morada do fabricante; 
Nome do importador, nome 
comercial, morada, telefone, 
iden�ficação do número de 
contribuinte (RUC); Número de 
lote; Registo sanitário; Condições 
especiais de conservação; Peso 
líquido ou volume do conteúdo; 
País de origem; Lista de ingre-
dientes; Informação nutricional 
de acordo com as diretrizes sobre 
Rotulagem Nutricional (CAC/GL 
2-1985) e as diretrizes para o Uso 
de Declarações de Propriedades 
Nutricionais (CAC/GL 23-1997); 
Data de validade; Data de emba-
lamento: As datas devem ser 
escritas em sistema gregoriano, 
Dia/Mês/Ano ou Mês/Dia/Ano. 
Junto à data deve constar: "Em-
balado em" ou "Data da 
embalagem".

Embalagem
No Perú, as embalagens mais u�li-
zadas nos doces e compotas são as 
de vidro e as embalagens em doy-
pack. Nos sumos de fruta, as emba-
lagens mais u�lizadas são as 
fabricadas em PET (3 lt, 2.25 lt, 1.75 
lt, 1.5 lt e 1 lt) e em Tetra Pak (1 lt e 
500 ml). 

Rotulagem
•E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do produto; Nome 
e morada do fabricante; Dados do 
importador; Número de lote; Regis-
to sanitário; Condições especiais de 
conservação; Peso líquido ou volu-
me do conteúdo; País de origem; 
Lista de ingredientes; Informação 
nutricional; Data de validade; Data 
de embalamento.

Rotulagem específica:
Doces e compotas
•Nome do produto – Deve refe-
rir-se as palavras Doce, Compota ou 
Geleia; Pode fazer-se referência ao 
conteúdo do produto, por exemplo: 
"Feito com X g de fruta por 100 g”, 
"teor de açúcar total de X g por 
100 g". 

Sumos de Fruta
•Sumo de fruta, néctar, cujo 

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) 

(h�ps://www.senasa.gob.pe/)
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)

preparado contenha mais de 50% 
de fruta, deve ser rotulado como 
“concentrado”; Sempre que sejam 
adicionados açúcares ao produto, 
deve mencionar-se, após o nome 
do sumo, a menção “açúcares 
adicionados”; Os sumos de várias 
frutas, devem designar-se de acor-
do com a proporção de fruta em 
ordem descendente; Na lista de 
ingredientes devem ser declaradas 
todas as susbstâncias adicionadas 
ao sumo.
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VEGETAIS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS
RESTRIÇÕES ESPECÍFICASRESTRIÇÕES ESPECÍFICASRESTRIÇÕES ESPECÍFICASRESTRIÇÕES ESPECÍFICASRESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

De acordo com as normas do 
Codex Alimentarius, os níveis 
de resíduos de pes�cidas, nos 
vegetais, não devem exceder os 
limites máximos definidos in-
ternacionalmente. 
Mais informações: Dire�va do 
Conselho de 27 de Novembro 
de 1990 rela�vo à fixação de 
limites máximos de resíduos de 
pes�cidas nos e sobre determi-
nados produtos de origem 
vegetal, incluindo frutas e pro-
dutos hor�colas (90/642/CEE).

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

Embalagem
Os vegetais, devem ser apre-
sentados em embalagens no-
vas, limpas, de material ade-
quado para a boa conservação 
e transporte do produto. As 
embalagens devem estar sela-
das ou cosidas mecanicamente.

Rotulagem
•E�queta com tradução em 
espanhol; Nome do produto; 
Nome e morada do fabricante; 
Nome do importador, nome 
comercial, morada, telefone, 
iden�ficação do número de 
contribuinte (RUC); Número de 
lote; Registo sanitário; Peso 
líquido ou volume do conteúdo; 
País de origem; Data de emba-
lamento.

Rotulagem específica:
Vegetais congelados
•Instruções para confeção do 
produto (se aplicável); Condi-
ções de congelação; Necessário 
a indicação de “produto conge-
lado”; Data de validade (prazo 
de validade, estabelecido pelo 
fabricante).

É necessário um cer�ficado fi-
tossanitário, emi�do pela Dire-
ção-Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) em Portugal 
que se des�na a acompanhar a 
exportação dos vegetais para o 
Perú. O exportador deverá con-
tactar os serviços regionais 
executores dos controlos ofi-
ciais e solicitar a sua emissão 
com uma antecedência mínima 
de dois dias úteis.
Para exportar produtos vegetais 
para países terceiros é necessá-
rio o preechimento de um 
Formulário  de intenção de ex-
portação definido para o efeito 
e demais documentação neces-
-sária junto da DGAV.

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 

(h�ps://www.dgav.pt)
•Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) 

(h�ps://www.senasa.gob.pe/)
•Ministerio de Salud 

(www.minsa.gob.pe)

Os vegetais frescos e congela-
dos devem cumprir todos os 
critérios microbiológicos, pre-
sentes do documento abaixo, 
para ser considerado apto para 
consumo humano: Norma sani-
tária que estabelece os critérios 
microbiológicos de qualidade e 
segurança sanitária de alimen-
tos e bebidas para consumo hu-
mano (pág. 18 e 19).


