
COMO EXPORTAR PARA O MÉXICO?

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 México, 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. 

MÉXICO: CARACTERÍSTICAS GERAIS
O México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos é uma república constitucional federal 
localizada na América do Norte. O quinto maior país da América por área total (1.972.547 km²) 
e o 14.º maior país independente do mundo. É o país com mais população dos países de língua 
espanhola do mundo e o segundo com mais população da América Latina, depois do Brasil. O 
México é uma federação composta por 31 Estados e um Distrito Federal. O país é limitado a 
norte pelos Estados Unidos da América, a sul e oeste pelo Oceano Pacífico, a sudeste pela 
Guatemala, Belize e Mar do Caribe, a leste pelo Golfo do México. Considerada a segunda maior 
cidade em número de habitantes do continente americano, a Cidade do México é a capital dos 
Estados Unidos Mexicanos. 

População: 124,1 milhões de habitantes (estimativa 2016)
Densidade populacional: 5,896 hab./km²

MÉXICO

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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Abordagem ao Mercado

Antes de realizar negócios no México, é importante: 

• Conhecer os costumes locais;
• Idioma: o exportador terá que ser cortês com o seu cliente ou 
representante, usando preferencialmente o idioma espanhol. 
Embora a língua espanhola seja semelhante à língua portuguesa, 
há diferenças importantes, principalmente no que respeita a 
termos técnicos e legais;
• Comunicação: Além do telefone, u�liza-se muito o correio 
eletrónico, uma vez que minimiza as despesas e permite 
transferir documentos num curto espaço de tempo;
• Documentos formais como faturas, cer�ficados de origem, 
contratos originais, etc. devem ser enviados por correio expresso;

• É aconselhável, antes de iniciar a exportação, localizar 
um intermediário aduaneiro mexicano experiente para 
ajudar a evitar problemas durante o processo de entrada 
e inspeção na fronteira. Estes intermediários são 
autorizados pelo Registo Mexicano de Impostos Internos 
(HACIENDA e Crédito Público).
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A Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV)  informa 
que está a retomar as 
negociações que visam a habili-
tação para exportação de carne 
de suíno para o México (não 
estão incluídos produtos pro-
cessados). As empresas interes-
-sadas em exportar pro-dutos 
de origem animal para o Méxi-
co, deverão enviar um pedido 
para a caixa de correio 
eletrónico  SecretariadoDIM@
dgav.pt, da Divisão de Interna-
cionalização e Mercados, da 
Direção de Serviços de 
Estratégia Comunicação e 
Internacionalização da Direção-
Geral de Alimentação e Veteri-
nária com a seguinte 
informação(em espanhol).

Os principais requisitos estabe-
lecidos pelo formulário de 
exigência de saúde animal são:
• A carne deve vir de animais 
saudáveis inspecionados antes 
e após a morte;
• A unidade de produção e o 
estabelecimento do abate 
devem ter sido aprovados pelo 
Ministério da Agricultura;
• O produto deve vir de uma 
área sem restrição veterinária à 
gripe aviária;
• O produto deve ter sido em-
balado em caixas de cartão 
novas.
A importação de mercadorias 
que entram no país e que estão 
sujeitas a medidas fitos-
-sanitárias envolvem o seguin-
te: 
• Inspeção no ponto de entrada 
de acordo com as disposições 
de saúde animal; o Agente 
Aduaneiro faz uma inspeção 
dos bens por conta do 
SENASICA, sendo tomada uma 
amostra para análise;
• As fábricas e estabelecimen-
tos onde os animais foram 
aba�dos devem ser previamen-
te aprovados pela SAGARPA.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica) 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMANART) 
(h�ps://www.gob.mx/semarnat) 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) 
(h�ps://www.gob.mx/cofepris/)  
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación 
(SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

É feito um controlo de saúde e 
segurança alimentar, qualidade 
e pureza, ao azeite que entra no 
México. 

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt)
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMANART) 
(h�ps://www.gob.mx/semarnat) 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 
(h�p://www.sat.gob.mx/Pagin
as/Inicio.aspx).

Na exportação de azeite deve 
ser considerado o Imposto 
sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) a uma taxa de 16% do 
valor transacionado. Os bens 
des�nados a fins nutricionais 
estão isentos do imposto sobre 
o valor acrescentado. Existe 
igualmente uma taxa de 
desalfandegamento que é 
cobrada num total de 0,8% do 
valor obrigatório, e num valor 
mínimo de, pelo menos, 287,13 
pesos (cerca de 13,56€) por 
declaração. 

Embalagem: 
O azeite no México é apresent-
ado essencialmente em garra-
fas de vidro e de plás�co. As 
mais vendidas são as de 500 ml 
e 750 ml.
Rotulagem: 
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação 
quanto ao país de origem: 
"Produto de ..." (produto de), 
"Hecho en ..." (made in), 
"Manufacturado en ..." 
(fabricado em) ou "Producido 
en ..." (produzido em); Nome e 
morada do exportador; Nome 
do importador, morada e 
número de RFC (número de 
contribuinte); Informação do 
fabricante; Lista de Ingredien-
tes; Peso líquido; Número do 
lote; Data de validade; Infor-
mação nutricional (Gordura 
total; colesterol, entre outros).

Para além da documentação 
geral que acompanha as 
transações comerciais interna-
cionais (ex.: fatura comercial; 
documentos de transporte), 
são exigidas formalidades espe-
cíficas para a importação do 
azeite, como sejam, o cer�fica-
do de origem emi�do pela 
Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) .
Os operadores económicos que 
pretendam importar commodi-
�es para fins comerciais no 
México devem estar registados 
como importadores no Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT). Antes de efetuar o regis-
to, deve ser ob�do um número 
de imposto junto do Registo 
Federal de Contribuintes (RFC) 
que serve também como 
pré-requisito para vários outros 
procedimentos. Para se registar 
como importador junto do SAT, 
o requerente deve, além disso, 
possuir uma assinatura eletró-
nica (e.firma) ou uma senha. 

A responsabilidade das cer�fi-
cações e vistorias é do Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA). O SENASICA proce-
de à inspeção e acreditação de 
estabelecimentos que proces-
-sam produtos e subprodutos 
cárneos para exportação. O 
cer�ficado emi�do pelo 
SENASICA é concedido dentro 
de 1 a 30 dias. 
O governo mexicano impõe 
fortes exigências sanitárias aos 
produtos de carne.  Assim, para 
a exportação, é requisito que os 
produtores sejam expressa-
mente autorizados pela Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA).  A auto-
rização é concedida por unida-
de fabril, e para obtê-la é 
preciso receber a visita e a 
aprovação dos inspetores.
Para os produtos à base de 
porco, é necessário o Cer�fica-
do de Saúde Animal SENASICA, 
estando os produtos sujeitos ao 
Cer�ficado de Saúde. 

Embalagem
No México são permi�das:
Embalagens a vácuo; Embala-
gens compar�mentadas; Pelí-
cula térmica; Embalagem at-
mosfera com Dióxido de Car-
bono; Embalagem de dupla 
capa para frio; Embalagem a 
vácuo com filme removível.
Rotulagem
País de origem; Nome, morada 
e número da empresa exporta-
dora autorizada; Nome do 
produto; Peso líquido em qui-
logramas; Nome do fabricante; 
Número do Lote; Informações 
nutricionais.
Rotulagem específica:
Carne verde: Data de abate; a 
seguinte menção: "Manténga-
se en refrigeración" (manter 
no frio) ou "Manténgase en 
congelación" (manter congela-
do) (conforme aplicável).
Charcutaria: Datas de proces-
-samento; Data de embala-
gem; Data de validade; Nome 
comercial do produto; Des-
crição da matéria-prima envol-
vida; Instruções de uso e 
cuidados; Descrição do 
produto sempre que o produto 
é embalado de modo que não 
seja visível.
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Não especificado. Embalagem:
A NOM-130-SSA1-1995  prevê 
que os produtos abrangidos por 
esta norma devem ser embalados 
em recipientes feitos a par�r de 
materiais seguros e resistentes, 
de modo a não alterarem as suas 
caracterís�cas �sicas, químicas e 
organolép�cas do produto. A 
norma estabelece ainda que a 
embalagem de produtos incluí-
dos nessa categoria deve u�lizar 
material durável que forneça 
proteção adequada às embala-
gens para evitar danos externos, 
facilitando a manipulação, arma-
zenamento e distribuição.
Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação 
quanto ao país de origem: 
"Produto de ..." (produto de), 
"Hecho en ..." (made in), 
"Manufacturado en ..." (fabricado 
em) ou "Producido en ..." 
(produzido em); Nome e morada 
do exportador; Nome do impor-
tador, morada e número de RFC 
(número de contribuinte); Infor-
mação do fabricante; Lista de 
Ingredientes; Peso líquido; 
Número do lote; Data de valida-

É necessário o cer�ficado 
sanitário internacional original 
emi�do pela autoridade com-
petente do país de origem, 
Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV), no qual se 
especifique o seguinte: o nome 
e morada do importador e do 
exportador; que os produtos de 
origem animal correspondem 
ao país de origem e foram 
legalmente importados de um 
país livre de febre a�osa 
(Picornavírus); que o produto 
está aprovado para consumo 
humano; que o produto foi 
transformado num estabeleci-
mento sob controlo oficial; que 
o leite que foi ob�do a par�r de 
animais saudáveis devidamente 
inspecionados; que os produtos 

Deve ser solicitada à Dirección 
Geral de Sanidad Animal 
(DGSA) uma autorização de im-
portação zoosanitária como 
requisito de importação no 
México. 
É necessário um documento 
que permite a importação de 
produtos sujeitos a vigilância 
sanitária, como é o caso do 
queijo. É obrigatório para des-
pacho aduaneiro e acesso ao 
mercado. A licença deve ser 
solicitada pelo importador junt-
o da Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) . 
É necessário um cer�ficado sa-
nitário. Um documento que 

A segurança alimentar do pet 
food é regulada pela Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) sendo 
obrigatória a menção de que o 
produto não é des�nado ao 
consumo humano. 

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica) 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación 
(SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica)
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación 
(SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

de; Informação nutricional. 
A NOM-243-SSA1-2010 estabele-
ce que o rótulo dos produtos 
abrangidos por esta norma, deve 
conter o seguinte: Quando o leite 
u�lizado na produção de produ-
tos abrangidos por esta norma 
não for de vaca, indicar a sua 
origem; Os queijos devem indicar 
o conteúdo de gordura láctea.

Não especificado. Para além da documentação 
geral que acompanha as 
transações comerciais 
internacionais (ex.: fatura 
comercial; documentos de 
transporte), são exigidos, o 
cer�ficado de origem e 
cer�ficado sanitário emi�do pela 
Direção-Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV)  em Portugal.

Embalagem:
As embalagens são feitas de 
alumínio, como as latas para as 
refeições prontas, e embala-
gens plás�cas flexíveis u�liza-
das para snacks e alimento 
seco.
Porções mais vendidas: Emba-
lagens plás�cas de: 1,2 kg; 3 kg; 
10 kg.
Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação 
quanto ao país de origem: 
"Produto de ..." (produto de), 
"Hecho en ..." (made in), 
"Manufacturado en ..." 
(fabricado em) ou "Producido 
en ..." (produzido em); Nome e 
morada do exportador; Nome 
do importador, morada e 
número de RFC (número de 
contribuinte); Informação do 
fabricante; Lista de Ingredien-
tes; Peso líquido; Número do 
lote; Data de validade; 
Informação nutricional. 

confirma que os produtos de 
origem animal a serem 
importados foram inspeciona-
dos de acordo com os procedi-
mentos adequados, não estão 
contaminados e não possuem 
doenças contagiosas e são 
considerados conformes com 
os atuais regulamentos veteri-
nários de Portugal. Este 
cer�ficado é emi�do pela 
Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) .
Pode igualmente ser necessário 
um documento que cer�fica 
que testes microbiológicos e 
�sicos/químicos foram realiza-
dos por um laboratório apro-
priado em Portugal - Cer�ficado 
de Análisis. 

lácteos foram subme�dos a 
tratamentos térmicos específi-
cos. 
No embarque, deverá ser feita 
uma inspeção �sica de acordo 
com a documentação apresen-
tada.
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Os requisitos obrigatórios para o 
acesso ao mercado incluem:
1. Tarifas e direitos de importação, 
sendo que estão isentos ao abrigo 
do acordo com a União Europaie 
(UE);
2. Requisitos de saúde;
3. Requisitos de rotulagem e 
embalagem.

A segurança alimentar e 
inspeções são feitas e reguladas 
pela Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). 

Para exportar para o México é 
preciso obter um cer�ficado de 
origem (EUR1) documento que 
confirma a origem comunitária 
das mercadorias. Não é um 
documento vincula�vo, mas é 
necessário para beneficiar do 
tratamento preferencial aplica-
do às mercadorias de países da 
União Europeia, com base nas 
disposições do Acordo de Livre 
Comércio UE-México. Pode ser 
usado, qualquer que seja o 
valor da expedição.
É necessário um cer�ficado 
sanitário emi�do em Portugal, 
pois será realizado no México, 
um controle sanitário em 
conformidade com as normas 
locais para alimentos e 
produtos agrícolas

Para exportar para o México é 
necessário: fatura comercial, 
cer�ficado de origem (EUR 1), e 
caso o embarque tenha um valor 
superior a 6.000, o cer�ficado 
fitossanitário da autoridade com-
petente do país de origem, 
emi�do pela Direção Geral de 
Agricultura e Veterinária (DGAV) . 
O cer�ficado deve ser compa�vel 
com as normas fitossanitárias de 
lei mexicana.
É necessário um documento que 
confirma que os importadores de 
sementes foram registados no 
Servicio Nacional de Inspección y 
Cer�ficación de Semillas (SNICS).
Pode ser exigido ainda um docu-
mento u�lizado para solicitar os 
requisitos fitossanitários na 
Dirección General de Sanidad 
Vegetal (DGSV) para plantas e 
produtos vegetais do Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria    
(SENASICA). 

A segurança alimentar do arroz e 
da farinha é da responsabilidade 
do Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (SENASICA). 
Uma amostra do Arroz pode ser 
solicitada pelo importador. A 
amostra deve ser de 1kg e estar 
livre de impurezas.
Deve cumprir-se:  
• Norma de padrão de saúde 
mexicano para uso comes�vel de 
arroz polido - NMX-F-120-1996;
• Deve cumprir-se a norma 
Internacional de Cuidados de 
Saúde para produtos alimentares 
para uso humano não 
industrializados como a farinha e 
o arroz (Oryza sa�va I.): 
NMX-FF-035-SCFI-2005.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica) 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) 
(h�ps://www.gob.mx/cofepris/)  
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación 
(SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica) 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación 
(SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

SEGURANÇA
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REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

As normas oficiais mexicanas, os 
padrões mexicanos e as 
cer�ficações do Ministério da 
Economia são as seguintes: 
•NMX-F-007-1982  - Norma Inter-
nacional de farinha de trigo;
•NMX-F-160-1982  - Padrão mexi-
cano em farinha de arroz.

Embalagem:
Arroz: O arroz mais vendido no 
México é em sacos de 1 kg. O 
conteúdo de cada embalagem 
deve ser composto de grãos da 
mesma origem e classificação de 
qualidade. O recipiente u�lizado 
deve ser livre de qualquer 
material ou odor estranho. 
Farinha: A farinha mais vendida 
no México é em sacos de 500 gr e 
1 kg (para famílias) e em sacos de 
20 kg, para panificadoras, paste-
larias, etc. 
Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação quan-
to ao país de origem: "Produto de 
..." (produto de), "Hecho en ..." 
(made in), "Manufacturado en ..." 
(fabricado em) ou "Producido en 
..." (produzido em); Nome e 
morada do exportador; Nome do 
importador, morada e número de 
RFC (número de contribuinte); 
Informação do fabricante; Lista de 
Ingredientes; Peso líquido; Núme-
ro do lote; Data de validade; 
Informação nutricional. O rótulo 
deve descrever o produto com 
palavras ou imagens;
As informações devem ser verda-
deiras e não induzir em erro sobre 

Embalagem:
A NOM-130-SSA1-1995  destaca, 
entre outros:
• Recipiente: os produtos devem 
ser embalados em recipientes 
sanitários, de materiais seguros e 
resistentes, de modo a não 
danificar o produto;
• As embalagens devem ser pro-
duzidas em materiais resistentes 
ao desgaste que proporcionem 
proteção adequada para evitar 
danos externos, facilitem o manu-
seamento, armazenamento e a 
distribuição.
Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação 
quanto ao país de origem: 
"Produto de ..." (produto de), 
"Hecho en ..." (made in), 
"Manufacturado en ..." (fabricado 
em) ou "Producido en ..." (produ-
zido em); Nome e morada do 
exportador; Nome do importa-
dor, morada e número de RFC 
(número de contribuinte); Infor-
mação do fabricante; Lista de 
Ingredientes; Peso líquido; Núme-
ro do lote; Data de validade (com 
exceção do sal); Informação 
nutricional. 

o produto.
Rotulagem específica:
Farinha: Classificação do �po de 
farinha.
Arroz: Classificação do �po de 
arroz.
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Desde 2009 a norma 
NOM-173-SCFI-2009 estabele-
ceu que, quando uma bebida 
tem como designação sumo, 
deve tratar-se efe�vamente de 
fruto espremido sem adoçantes 
ou edulcorantes adicionados. 

Para além da documentação geral 
que acompanha as transações 
comerciais internacionais (ex.: 
fatura comercial; documentos de 
transporte), são exigidas formalida-
des específicas para a importação 
de compotas e sumos de fruta, 
como sejam, o cer�ficado de 
origem emi�do pela Direção Geral 
de Agricultura e Veterinária (DGAV) .
As vistorias e inspeções estão a 
cargo do Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASICA).  

Não especificado.
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Na segurança alimentar de 
compotas e sumos de fruta é 
necessário ter em conta as normas 
abaixo indicadas:
• NOM-002-SCFI-2011 - conteúdo 
líquido. Tolerâncias e os métodos de 
verificação.
• NOM-051-SCFI / SSA1-2010 - 
especificações gerais de rotulagem 
para alimentos e bebidas não-alco-
-ólicas e produtos pré-embalados, 
bem como informações comerciais 
e de saúde.
• NOM-130-SSA1-1995 - Bens e 
serviços. Alimentos con�dos na em-
balagem hermé�ca tratada. Especi-
ficações sanitárias. 
• NOM-086-SSA1-1994 - Bens e 
serviços. Alimentos e mudanças 
com nutrientes e elementos 
não-alcoólicos na sua composição.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica)

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica) 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMANART) 
(h�ps://www.gob.mx/semarnat) 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación (SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

Se a refeição pronta con�ver 
produtos de origem animal deve 
ser solicitada à Direcção Geral de 
Sanidad Animal (DGSA) uma 
autorização de importação zoo-
sanitária como requisito de 
importação no México.
É necessário um cer�ficado 
sanitário: um documento que 
confirma que os produtos de 
origem animal a serem impor-
tados foram inspecionados de 
acordo com os procedimentos 
adequados, não estão contami-
nados e não possuem doenças 
contagiosas e são considerados 
conformes com os atuais regula-
mentos veterinários de Portugal - 
Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV).
Pode igualmente ser necessário 
um documento que cer�fica que 
testes microbiológicos e �sicos/
químicos foram realizados por 
um laboratório apropriado em 
Portugal. Este cer�ficado é 
obrigatório para despacho adua-
neiro e acesso ao mercado, 
designando-se de “Cer�ficado de
Análisis”.

É da responsabilidade do Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA).  Pode proceder a 
inspeções e tem responsabilida-
de ao nível da garan�a da segu-
rança alimentar.  

Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação 
quanto ao país de origem: 
"Produto de ..." (produto de), 
"Hecho en ..." (made in), 
"Manufacturado en ..." (fabrica-
do em) ou "Producido en ..." 
(produzido em); Nome e morada 
do exportador; Nome do impor-
tador, morada e número de RFC 
(número de contribuinte); Infor-
mação do fabricante; Lista de 
Ingredientes; Peso líquido; 
Número do lote; Data de valida-
de; Informação nutricional. 
Rotulagem específica:
Sobremesas: Obrigatória, desde 
abril de 2014, a indicação da 
percentagem de doce, calorias, 
valor nutricional na zona frotal do 
rótulo.

Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação quanto 
ao país de origem: "Produto de ..." 
(produto de), "Hecho en ..." (made 
in), "Manufacturado en ..." (fabrica-
do em) ou "Producido en ..." 
(produzido em); Nome e morada 
do exportador; Nome do importa-
dor, morada e número de RFC 
(número de contribuinte); 
Informação do fabricante; Lista de 
Ingredientes; Peso líquido; Número 
do lote; Data de validade; 
Informação nutricional. 
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VEGETAIS
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Os produtos podem estar 
sujeitos às Normas Oficiais 
Mexicanas, que são normas 
obrigatórias e que estabelecem 
especificações sanitárias e téc-
nicas para produtos comerciali-
zados no México:
• NOM-050-SCFI-2004  - infor-
mações gerais sobre a rotula-
gem de produtos;
• NOM-051-SCFI / SSA1-2010  - 
especificações gerais sobre a 
rotulagem para alimentos;
• NOM-130-SSA1-1995  - 
alimentos embalados em reci-
pientes herme�camente fecha-
dos e sujeitos a tratamento tér-
mico.

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

Rotulagem:
Nome do Produto/Descrição do 
Produto; Marca; Indicação 
quanto ao país de origem: 
"Produto de ..." (produto de), 
"Hecho en ..." (made in), 
"Manufacturado en ..." (fabri-
cado em) ou "Producido en ..." 
(produzido em); Nome e 
morada do exportador; Nome 
do importador, morada e 
número de RFC (número de 
contribuinte); Informação do 
fabricante; Lista de Ingredien-
tes; Peso líquido; Número do 
lote; Data de validade; Infor-
mação nutricional. O rótulo 
deve descrever o produto com 
palavras ou imagens; As infor-
mações devem ser verdadeiras 
e não induzir em erro sobre o 
produto.
Rotulagem específica:
Vegetais congelados
•Instruções para confeção do 
produto (se aplicável);
•Condições de congelação;
•Necessário a indicação de 
“produto congelado”.

Os produtos podem estar 
sujeitos à licença de importação 
sanitária prévia, emi�da pela 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (COFEPRIS). Com o obje-
�vo de obter a autorização, é 
necessário preencher o formu-
lário online no site da 
COFEPRIS.  
O tempo de resposta é de 5 dias 
úteis e a licença é de 30 dias de 
calendário.
É necessário obter um cer�fi-
cado fitossanitário emi�do pelo 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA). O 
SENASICA emite o cer�ficado 
no prazo de 1 a 30 dias.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) 
(h�ps://www.dgav.pt) 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 
(h�ps://www.gob.mx/senasica) 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) 
(h�ps://www.gob.mx/cofepris/) 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
pesca y alimentación 
(SAGARPA)  
(h�ps://www.gob.mx/sagarpa)

Por forma a obter o 
correspondente cer�ficado 
fitossanitário de exportação, o 
operador económico deverá 
contactar os Serviços Oficiais de 
Inspeção Fitossanitária e solici-
tar a sua realização com uma 
antecedência mínima de dois 
dias.
Dado que cada país terceiro 
tem exigências fitossanitárias 
especificas à importação de 
vegetais e produtos vegetais, os 
exportadores nacionais são 
aconselhados a obter informa-
ção sobre as exigências 
fitossanitárias oficiais junto dos 
importadores do país de des-
�no. 
De acordo com a Norma 
Mexicana, NOM-OO8-FITO-
1996, o acondicionamento das 
hortaliças frescas, produtos ou 
subprodutos vegetais, deve 
cumprir os requisitos fitossani-
tários estabelecidos por espé-
cie e país de origem, bem como 
não conter solo ou outras par-
tes da planta diferentes do 
produto a importar.


