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O projeto Promoção e Valorização 
de Azeites de Montanha pretende 
desenvolver um conjunto de ações 
para reforçar o posicionamento 
das empresas da fileira oleícola da 
Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela, através da 
adoção das melhores práticas e de 
processos inovadores que conduzam 
à produção de azeites diferenciáveis 
pela sua qualidade e que potenciem 
caraterísticas organoléticas distintas. 
A introdução de novos métodos e 
técnicas pretendem intensificar a 
capacidade competitiva, a visibilidade 
e o reconhecimento da marca 
“Azeites de Montanha”. 

As principais atividades 
desenvolvidas consistem em 
diversas sessões de demonstração 
técnicas (em olival, em lagar e em 
sala), em análises de azeites com 
métodos rápidos e de caracterização 
sensorial, na produção de cartas 
de índice de vegetação, na criação 
de uma unidade demonstradora 
de marketing e de estratégias 
sofisticadas de promoção, divulgação 
e posicionamento dos “Azeites de 
Montanha”. Os resultados do projeto 
incluem também a elaboração de 
diversos vídeos e manuais de boas 
práticas e diretrizes para o sucesso 
da marca Azeites de Montanha.

Fátima Peres e Teresa Paiva

Coordenadoras do projeto

Promoção e Valorização de Azeites de Montanha
Resumo do Projeto
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Uma parceria entre quatro entidades, com diferentes responsabilidades e 
compromissos:

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB); 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG);

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE);

Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior (CBPBI).

Equipa

QuEM SoMoS?

Coordenação, 
Gestão e 
Execução

IPCB

IPG

Maria de Fátima Pratas Peres

Teresa Maria Dias de Paiva

Doutoramento  
em Engenharia Alimentar

Doutoramento em Gestão

Execução

IPCB

João Pedro Martins da Luz
Doutoramento  
em Engenharia Agronómica

Ofélia Maria Serralha dos Anjos Doutoramento  
em Engenharia de Materiais

António Maria dos Santos 
Ramos

Doutoramento  
em Engenharia Agronómica

Paulo Alexandre Justo 
Fernandez

Doutoramento em Ciência da 
Engenharia do Território e 
Ambiente

João Vasco Matos Neves

Doutoramento em DesignDaniel Raposo Martins

Doutoramento em Design

Natália Martins Roque
Mestrado em Sistemas de 
Informação Geográfica

Luísa de Jesus Esteves Potêncio
Licenciatura em 
Contabilidade e Gestão

Cecília Maria Marcelo da Silva 
Gouveia

Licenciatura em Engenharia 
de Ciências Agrárias

Maria Cristina Castro
Licenciatura em Comunicação 
e Relações Públicas

IPG

Catarina Afonso Alves

Doutoramento em GestãoTeresa Maria Monteiro Felgueira

Mestrado em Design Gráfico

Catarina Cláudia Nunes 
Lourenço

Licenciatura em Engenharia 
de Ciências Agrárias

Execução:

Bolseiras
Catarina da Conceição Sousa 
Salgueiro

Licenciatura em Engenharia 
Biológica e Alimentar

Mariana Martins Amaral

IPCB

Doutoramento em Gestão
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Este projeto está a ser desenvolvido 
na sub-região estatística Beiras e 
Serra da Estrela (NUTS III), localizada 
no interior da Região Centro (NUTS 
II), junto à fronteira com Espanha. 
Confina com o Douro a norte, a 
noroeste com Viseu e Dão-Lafões, a 
sudoeste com a Região de Coimbra e 
a sul com a Beira Baixa. 

É constituída por 15 municípios 
dos distritos de Castelo Branco 
e Guarda, representando uma 

superfície territorial de 6.305 Km2 e 
correspondendo a 22% do território 
da Região Centro.

Os municípios abrangidos são 
Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, 
Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Fornos de Algodres, Fundão, 
Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, 
Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso, que 
por sua vez correspondem a 266 
freguesias.

Figura 1 - Território abrangido pelo projeto

ÂMbiTo TERRiToRiAl
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ESQuEMA 
METoDolÓGiCo
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RoTulAGEM NuTRiCioNAl

O crescente interesse do consumidor 
pelas questões relacionadas com 
alimentação e saúde é, atualmente, 
determinante das escolhas 
alimentares, acentuando o interesse na 
rotulagem nutricional.

A rotulagem alimentar e nutricional é 
de extrema importância, na medida 
em que deve facilitar a escolha dos 
produtos alimentares mais adequados 
às necessidades e preferências dos 
consumidores, permitindo-lhes, 
simultaneamente, efetuar uma 
utilização e conservação mais 
adequade e segura dos mesmos.

A entrada em aplicação do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 e do 
Decreto-Lei 26/2016, coloca novas 
obrigações e responsabilidades aos 
operadores do setor alimentar em 
matéria de informação sobre os 
géneros alimentícios.

Sendo a rotulagem um poderoso 
instrumento de comunicação entre a 
indústria alimentar e os consumidores, 
esta brochura, tem como objetivo 
ajudar a interpretar e entender as 
normas de rotulagem em vigor para 
o azeite. Porém, qualquer atualização 
ao regulamento e Decreto-Lei acima 
indicados, poderá alterar o conteúdo 
do mesmo.
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RoTulAGEM Do AZEiTE

A rotulagem alimentar tem 
enquadramento legal no 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011. Este 
estabelece os princípios, os requisitos 
e as responsabilidades gerais que 
regem a informação sobre os géneros 
alimentícios. Estabelece igualmente 
meios para garantir o direito dos 
consumidores à informação e 
procedimentos para a prestação 
de informações sobre os géneros 
alimentícios. Atualiza e reúne, num só 
documento, a informação relativa à 
rotulagem dos géneros alimentícios e 
à rotulagem nutricional. Harmoniza as 
regras de rotulagem e de informação 
ao consumidor:

 > Define novas regras para a 
rotulagem nutricional, desde 
dezembro de 2014, para os géneros 
alimentícios pré-embalados que 
já apresentavam a informação 
nutricional;

 > Torna a rotulagem nutricional 
obrigatória em todos os estados-
membros da União Europeia, desde 
dezembro de 2016, para aqueles que 
não forneciam qualquer informação 
nutricional.

O azeite destinado ao consumidor 
final deve apresentar-se 
obrigatoriamente pré-embalado e 
rotulado. 

A rotulagem por definição é o 
conjunto de menções e indicações, 
marcas de fabrico ou comerciais, 
imagens ou símbolos, referentes a um 
género alimentício, que figurem em 

qualquer embalagem, documento, 
aviso, rótulo, anel ou gargantilha que 
acompanhem ou se refiram a esse 
género alimentício.

O rótulo deve fornecer todas as 
informações que permitam ao 
consumidor conhecer o produto e 
fazer escolhas conscientes, existindo 
informações que têm um carácter 
obrigatório e outras que são 
facultativas e especiais.
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Menções Obrigatórias:

 > Denominação do género alimentício;

 > Informação sobre a categoria do 
Azeite e/ou modo de utilização;

 > Quantidade líquida;

 > Durabilidade mínima;

 > País de Origem ou o local de 
proveniência;

 > Condições especiais de 
conservação;

 > Identificação do lote;

 > Nome ou a firma e endereço do 
operador do setor alimentar;

 > Ponto verde;

 > Local das menções;

 > Idioma utilizado;

 > Modo de marcação das menções 
obrigatórias;

 > Embalagem exterior;

 > Declaração nutricional.

DENoMiNAção Do GéNERo 

AliMENTíCio
A denominação de venda deve 
constar no rótulo de forma evidente, 
facilmente legível, destacada dos 
restantes dísticos ou imagens que 
a componham, não podendo ser 
dissimulada ou encoberta, nem ser 
substituída por uma marca de fabrico 
ou comercial ou uma denominação de 
fantasia.

As designações conformes ao artigo 
75.º e anexo VII do Regulamento (CE) 
n.º 1308/2013, serão consideradas 

“denominação do género alimentício” 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1169/2011.

Apenas podem ser destinados 
ao consumidor final as seguintes 
“denominações de venda” ou 
categorias: 

“Azeite virgem extra”; 

“Azeite virgem”;

“Azeite - contém (ou composto por) 
azeite refinado e azeite virgem” e       
”óleo de bagaço de azeitona”.

iNFoRMAção SobRE 

A CATEGoRiA GéNERo 

AliMENTíCio
A informação sobre a denominação 
de venda ou categoria deve constar 
no rótulo, não necessariamente na 
proximidade da denominação de 
venda, mas obrigatoriamente de 
forma clara e indelével e nos seguintes 
termos:

 > Azeite Virgem Extra: azeite de 
categoria superior obtido diretamente 
de azeitonas, unicamente por 
processos mecânicos;

 > Azeite Virgem: azeite obtido 
diretamente de azeitonas, unicamente 
por processos mecânicos;

 > Azeite - contém (ou, composto 
por) azeite refinado e azeite 
virgem, ou ainda, azeite constituído 
exclusivamente por azeites 
submetidos a um tratamento de 
refinação e por azeites obtidos 
diretamente de azeitonas;

MENçÕES obRiGATÓRiAS
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QuANTiDADE líQuiDA 
É expressa em volume, utilizando o 
litro, o centilitro ou o mililitro como 
unidades e por meio de algarismos 
com uma altura mínima de:

 >  6 mm se a quantidade nominal for 
superior a 1 litro;

 >  4 mm se a quantidade nominal 
estiver compreendida entre 1 litro 
inclusive e 200 ml exclusive;

 >  3 mm se a quantidade nominal 
estiver compreendida entre 200 ml 
inclusive e 50 ml exclusive;

 >  2 mm se a quantidade nominal for 
inferior a 50 ml.

O azeite só pode ser posto à venda 
quando devidamente pré-embalado e 
nas seguintes quantidades líquidas:

 > Qualquer capacidade inferior ou 
igual a 5 litros;

 > Quando o azeite se destina ao 
consumo em restaurantes, hospitais, 
cantinas e similares as embalagens 
podem ter a capacidade máxima de 
25 litros.

O Regulamento (CE) n.º 1308/2013 
(Anexo IX) define regras de indicação 
da quantidade líquida.

DATA DE DuRAbiliDADE 

MíNiMA ou A DATA-liMiTE DE 

CoNSuMo
A data de durabilidade mínima deve 
ser precedida das seguintes menções:

“Consumir de preferência antes de ...”, 
quando a data indique o dia

“Consumir de preferência antes do fim 
de …”, nos outros casos

Estas menções devem ser 
acompanhadas da própria data, ou de 
uma referência ao local da rotulagem 
onde é indicada a data.

A validade do azeite deverá ser de 
aproximadamente 18 meses (Casa do 
Azeite 2018) 

O Regulamento (CE) n.º 1308/2013 
(anexo X) contém todas as 
informações para a indicação 
apropriada da data.

NOTA: A denominação de venda; a data de 

durabilidade mínima e a quantidade liquida, 

devem figurar no mesmo campo visual do 

rótulo.

No caso do azeite virgem extra e azeite virgem, 

a denominação de venda, a informação sobre 

a denominação de venda e a origem, devem 

ser agrupados no campo visual principal 

e figurar na íntegra e num corpo de texto 

homogéneo (Artigo 4.º - B do Regulamento de 

Execução (UE) n.º 29/2012, relativo às normas 

de comercialização e Regulamento (CE) 

n.º1169/2011.

PAíS DE oRiGEM ou o loCAl 

DE PRoVENiêNCiA
É obrigatório referir a origem nos 
azeites virgem e virgem extra e 
deve figurar na vista principal da 
embalagem e num corpo de texto 
homogéneo, isto é, com o mesmo tipo 
e tamanho de letra.

No caso dos azeites originários de 
um Estado Membro ou de um país 
terceiro, a origem consistirá na 
menção do Estado Membro da União, 
ou do país terceiro, consoante o caso.

Exemplos: 

“Azeite produzido em Portugal”, 
“Azeite de origem portuguesa”, 
“Azeite português”, “Origem: 
Portugal”, “Produto de Portugal”, 
“Azeite espanhol”, “Origem: EU”, 
“Azeite da EU”, “Azeite da Turquia”…

No caso de loteamentos de Azeites 
Virgens Extra ou de Azeites Virgens, 
originários de mais de um Estado 
Membro ou país terceiro, a origem 
consistirá numa das seguintes 



menções, consoante o caso:

 > “Loteamento de azeites originários 
da União Europeia” ou uma menção à 
União;

 > “Loteamento de azeites não 
originários da União Europeia” ou uma 
menção à origem fora da União;

 > “Loteamento de azeites originários 
da União Europeia e não originários 
da União” ou uma menção à origem 
dentro da União e à origem fora da 
União. 

Nas denominações de origem 
protegidas ou indicações geográficas 
protegidas referidas no Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012, a origem deverá 
estar em conformidade com 
as disposições do caderno de 
especificações em causa.

Deverá ser dada uma atenção 
particular a outras menções na 
rotulagem, que poderão de alguma 
forma confundir-se com a origem, não 
devendo as mesmas ser realçadas, 
quer pelo tamanho, destaque, 
ou local, de forma a não criarem 
confusão com a origem do produto.

CoNDiçÕES ESPECiAiS DE 

CoNSERVAção E CoNDiçÕES 

DE uTiliZAção
Devem ser indicadas as condições de 
conservação do azeite.

Deve constar no rótulo a frase 
“Manter ao abrigo da luz e calor” 
ou expressão equivalente sobre a 
conservação do produto.

iDENTiFiCAção Do loTE
A indicação que permite identificar 
o lote deve ser precedida da letra 
“L” salvo no caso onde se distinga 
claramente das outras menções.

O lote é determinado pelo produtor, 
fabricante ou acondicionador, ou 
no caso de produtos provenientes 

de países não comunitários pelos 
primeiros vendedores estabelecidos 
na União Europeia

 Exemplo: L 254

No caso do rótulo mencionar o dia, 
mês e ano de embalamento não é 
necessário identificar o lote.

NoME ou A FiRMA E o 

ENDEREço Do oPERADoR 

DA EMPRESA Do SEToR 

AliMENTAR
Terão de ser indicados o nome ou 
a firma ou a denominação social e 
a morada do produtor, embalador 
ou vendedor estabelecido na União 
Europeia.

O endereço do operador da empresa 
do setor alimentar, não deverá ser 
confundido com a origem, referido no 
art.o 8º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 
1169/2011. 

PoNTo VERDE
A Legislação Portuguesa (Decreto-Lei 
n.º 366-A/97 e respetivas alterações 
e Portaria n.º 29-B/98) obriga a 
que todos aqueles que, a título 
profissional, coloquem produtos 
embalados no mercado nacional, 
sejam responsáveis pela gestão e 
destino final dos resíduos das suas 
embalagens.

Existe uma Empresa responsável pela 
atribuição do certificado ponto verde.

loCAl DAS MENçÕES
As menções obrigatórias a constar na 
rotulagem são colocadas no azeite 
pré-embalado diretamente sobre a 
embalagem ou num rótulo ou etiqueta 
fixado à mesma.

A denominação do produto e a 
quantidade líquida devem figurar no 
mesmo campo visual do rótulo. 
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A denominação do produto e a 
origem devem figurar na vista 
principal da embalagem.

iDioMA uTiliZADo
As indicações obrigatórias a constar 
da rotulagem são sempre redigidas 
em português, sem prejuízo da sua 
reprodução noutras línguas.

MoDo DE MARCAção DAS 

MENçÕES obRiGATÓRiAS 

E DiMENSão MíNiMA DoS 

CARATERES
As informações obrigatórias devem 
ser inscritas num local em evidência 
de modo a ser facilmente visível, 
claramente legível e, quando 
adequado, indelével. Nenhuma outra 
indicação ou imagem, nem qualquer 
outro elemento interferente, pode 
esconder, dissimular, interromper ou 
desviar a atenção dessa informação.

A denominação legal ou denominação 
de venda, a data de durabilidade 
mínima, as condições especiais de 
conservação, o nome ou a firma do 
operador responsável pelo produto, o 
país de origem, a lista de ingredientes, 
quando aplicável, devem ser 
impressas na embalagem ou rótulo 
com caracteres cuja altura da letra “X” 
seja igual ou superior a 1,2 mm. 

A tabela nutricional, a partir de 13 
de dezembro de 2016, deverá ter o 
mesmo tamanho mínimo de letra.

No caso de embalagens ou recipientes 
cuja superfície maior seja inferior a 
80 cm2, o tamanho dos caracteres 
(altura da letra “X”) deve ser igual ou 
superior a 0,9 mm.

Nas restantes as menções obrigatórias 
devem ser legíveis.

EMbAlAGEM SECuNDáRiA 

ou ExTERioR
A denominação de produto, a data 
de durabilidade mínima, as condições 
especiais de conservação e o nome 
e morada do responsável legal 
pelo produto devem constar da 
embalagem exterior, ou embalagem 
secundária, em que o azeite pré-
-embalado é apresentado para 
comercialização.

DEClARAção NuTRiCioNAl
A partir de 13 de dezembro de 2016 
é obrigatório colocar a declaração 
nutricional nas embalagens de azeite. 
Esta deve ser expressa por 100 ml e, 
facultativamente, por porção de 10 ml 
(colher de sopa).

Os valores declarados devem ser 
valores médios, estabelecidos, 
conforme o caso, a partir:

 > Da análise do género alimentício 
efetuada pelo fabricante;

 > Do cálculo efetuado a partir dos 
valores médios conhecidos ou reais 
relativos aos ingredientes utilizados;

 > Do cálculo efetuado a partir de 
dados geralmente estabelecidos e 
aceites.

Devem ainda ser seguidas as 
indicações constantes do “Guia 
da Comissão Europeia para o 
Estabelecimento de Tolerâncias para 
a Rotulagem Nutricional”.

A declaração nutricional pode ser 
apresentada de várias formas, mas 
apenas o que consta no formato 
reduzido é obrigatório.
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ExEMPloS DE RÓTuloS

FoRMATo REDuZiDo

FoRMATo AlARGADo

PoR PoRção
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Menções Facultativas:

 > Acidez, Índice de Peróxidos, 
Teor em Ceras e Absorvância no 
Ultravioleta;

 > Primeira pressão a frio ou extraído 
a frio;

 > Caraterísticas Organoléticas;

 > Marca Comercial;

 > Marcação “e”;

 > Código de barras;

 > Campanha de colheita;

 > Alegações nutricionais e de saúde.

ACiDEZ, íNDiCE DE 

PERÓxiDoS, TEoR EM 

CERAS E AbSoRVÂNCiA No 

ulTRAViolETA
A menção da acidez (expressa em 
percentagem de ácido oleico) ou 
da acidez máxima só pode figurar 
se acompanhada, em caracteres 
da mesma dimensão e no mesmo 
campo visual, do índice de peróxidos 
(meqO2/kg), do teor em ceras (mg/
kg) e da absorvância no ultravioleta 
(K 232, K 270, ΔK).

PRiMEiRA PRESSão A FRio 

ou ExTRAíDo A FRio
Esta menção só pode figurar 
relativamente aos azeites virgem 
ou virgem extra obtidos a menos 
de 27 oC, aquando de uma primeira 
prensagem mecânica da massa de 
azeitona, por um sistema de extração 

de tipo tradicional com prensas 
hidráulicas.

A menção “extraído a frio” só pode 
figurar relativamente aos azeites 
virgem ou virgem extra obtidos a 
menos de 27 oC por percolação ou por 
centrifugação da massa de azeitona.

CARACTERíSTiCAS 

oRGANoléTiCAS
As menções das características 
organoléticas devem-se basear 
nos resultados obtidos através 
do método de análise previsto no 
Regulamento (CEE) n.º 2568/91, 
com a última redação que lhe foi 
dada pelo Regulamento (CE) nº 
1384/2013. Podem ser assim utilizados 
os atributos positivos frutado, com 
o qualificativo verde ou maduro, 
amargo e/ou picante.

Os atributos podem ser adjetivados 
com os termos suave se a mediana do 
atributo for inferior a três (3), médio 
se a mediana do atributo estiver 
compreendida entre três (3) e seis (6), 
ou intenso caso a mediana do atributo 
seja superior a seis (6).

Quando a mediana dos atributos 
amargos e picantes não é superior por 
dois pontos à mediana do atributo 
frutado, pode ser utilizado o termo 
equilibrado.

Pode ainda ser utilizado o termo doce 
no caso de azeites cujas medianas do 
atributo amargo e do atributo picante 
sejam inferiores ou iguais a dois (2).

MENçÕES FACulTATiVAS
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MARCA CoMERCiAl
O registo da marca comercial deve 
ser feito junto do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI).

MARCAção “E”
A marcação “e” diz respeito ao 
controlo metrológico do volume 
que deverá ser colocada nos pré-
-embalados que satisfaçam as 
condições indicadas no Decreto-Lei 
n.º 199/2008. 

CÓDiGo DE bARRAS
Esta codificação só se torna 
obrigatória se o azeite for vendido 
a empresas de distribuição que 
tenham nos seus pontos de venda 
equipamentos de leitura ótica. Nesse 
caso, a codificação tem que ser feita 
na origem.

CAMPANhA DE ColhEiTA
A campanha de colheita pode 
ser declarada nos azeites virgem 
e virgem extra quando 100% do 
conteúdo da embalagem provier 
dessa campanha.

AlEGAçÕES NuTRiCioNAiS E 

DE SAúDE
Só podem ser utilizadas na rotulagem 
do azeite as alegações nutricionais e 
de saúde que constam dos anexos do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 e 
do Regulamento (CE) n.º 116/2010 e 
do Regulamento (UE) n.º 432/2012.

ALEGAÇÕES NUTRICIONAIS MAIS 
COMUNS PARA O AZEITE

“Fonte de vitamina E”

Uma alegação de que um alimento é 
uma fonte de vitaminas ou qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, só 

pode ser feita quando o produto 
contiver, pelo menos, a quantidade 
significativa definida no Anexo XIII do 
Regulamento (UE) nº 1169/2011.

A Dose Diária Recomendada (DDR) 
da Vitamina E é de 12 mg sendo que 
o alimento terá uma quantidade 
significativa desta vitamina se tiver 
15 % da DDR por 100 g ou 100 ml, 
isto é, se tiver pelo menos 18 mg de 
Vitamina E por 100 g. O azeite tem 
cerca de 14 mg de vitamina E por 
100g logo 116 % da DDR.

“Alto teor em vitamina E”

Uma alegação de que um alimento 
tem alto teor em vitaminas, ou 
qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, só pode ser feita quando 
o produto contiver, pelo menos, 
o dobro do teor exigido para a 
alegação “Fonte de vitamina E” isto 
é, quando o alimento contiver pelo 
menos 3,6 mg de Vitamina E por  
100 g. Como o Azeite contém cerca 
de 14 mg, pode utilizar esta alegação.

“Contém vitamina E”

Para utilização desta alegação são 
aplicáveis as condições exigidas para 
a alegação “Fonte de Vitamina E”.

“Alto teor de gorduras 
monoinsaturadas”

Uma alegação de que um alimento 
tem um alto teor de gorduras 
monoinsaturadas, ou qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, só 
pode ser feita se pelo menos  
45 % dos ácidos gordos presentes 
nos produtos forem provenientes 
de gorduras monoinsaturadas e 
se as gorduras monoinsaturadas 
fornecerem mais de 20 % do valor 
energético do produto.

O azeite contém em média  
78 % de gordura monoinsaturada 
e esta contribui com 78 % do valor 
energético do produto.
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“Alto teor de gorduras insaturadas”

Uma alegação de que um alimento 
tem um alto teor de gorduras 
insaturadas, ou qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado 
para o consumidor, só pode ser 
feita se pelo menos 70 % dos ácidos 
gordos presentes no produto forem 
provenientes de gorduras insaturadas 
e se as gorduras insaturadas 
fornecerem mais de 20 % do valor 
energético do produto.

O azeite contém em média 85 % de 
gordura insaturada e esta contribui 
com 85 % do valor energético do 
produto.

ALEGAÇÕES DE SAÚDE MAIS 
COMUNS PARA O AZEITE

“Substituir as gorduras saturadas por 
gorduras insaturadas na alimentação 
contribui para a manutenção de 
níveis normais de colesterol no 
sangue. O ácido oleico é uma gordura 
insaturada”.

Esta alegação só pode ser utilizada 
para alimentos que contenham 
um elevado teor de ácidos gordos 
insaturados, tal como o referido na 
alegação “Alto Teor de Gorduras 
Insaturadas”.

“Substituir as gorduras saturadas por 
gorduras insaturadas na alimentação 
contribui para a manutenção de níveis 
normais de colesterol no sangue 
(ácidos gordos monoinsaturados 
e polinsaturados são gorduras 
insaturadas)”.

A alegação só pode ser utilizada para 
alimentos que contenham um elevado 
teor em ácidos gordos insaturados, tal 
como referido na alegação “Alto Teor 
de Gorduras Insaturadas”.

“Os polifenóis do azeite contribuem 
para a protecção dos lípidos 
do sangue contra as oxidações 
indesejáveis”

 

A alegação só pode ser utilizada para 
azeite que contenha, pelo menos  
5 mg de hidroxitirosol e seus 
derivados (por exemplo complexo 
oleuropeína e tirosol) por 20 g 
de azeite. Para poder ser feita a 
alegação, o consumidor deverá 
receber a informação de que o efeito 
benéfico é obtido com uma dose 
diária de 20 g de azeite.

“A vitamina E contribui para a 
proteção das células contra as 
oxidações indesejáveis”

A alegação só pode ser utilizada em 
alimentos que sejam pelo menos uma 
fonte de vitamina E, tal como referido 
na alegação “Fonte de Vitamina E”.

“Foi demonstrado que a substituição 
de gorduras saturadas por gorduras 
insaturadas na alimentação diminui/
reduz o colesterol no sangue. O 
colesterol elevado é um fator de 
risco no desenvolvimento de doença 
cardíaca coronária”.

A alegação só pode ser utilizada em 
óleos e gorduras que contenham 
um elevado teor de ácidos gordos 
insaturados tal como referido na 
alegação “Alto Teor de Gorduras 
Insaturadas”.

Sempre que se faça uma alegação de 
saúde deve-se indicar a importância 
de um regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável, e a quantidade do alimento 
para obter o efeito desejado.

Sempre que se faça uma alegação, 
obrigatoriamente terá que figurar na 
declaração nutricional o nutriente 
objeto dessa declaração.
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Estas menções são aplicáveis às 
categorias de Azeite Virgem Extra:

 > Azeites DOP e Azeites IGP; 
 > Azeites de Agricultura Biológica; 
 > Azeites de Quinta; 
 > Prémios. 

DENoMiNAção DE oRiGEM 

PRoTEGiDA (DoP) E 

iNDiCAção GEoGRáFiCA 

PRoTEGiDA (iGP) 
Para um azeite poder ser considerado 
DOP tem que apresentar as 
características que constam do artigo 
2º do regulamento (CEE) nº 2081/92, 
relativo à proteção das indicações 
geográficas e denominações de origem 
dos produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios e satisfazer as condições 
do caderno de especificações, tal 
como é estipulado no artigo 6º do 
regulamento (CEE)  
nº 2082/92.

Os azeites DOP são originários de uma 
região geográfica delimitada, com 
solos e clima característicos, sendo 
produzidos apenas com azeitonas das 
cultivares permitidas. 

As características específicas a que 
devem obedecer os azeites das seis 
DOP (Moura, Trás-os-Montes, Beira 
Interior, Norte Alentejano, Alentejo 
interior e Ribatejo), encontram-se 
mencionadas nos seguintes despachos:

 > Moura: Despacho nº 8/94

 > Ribatejo: Despacho nº 28/94 (2ª 
série)

 > Trás-os-Montes: Despacho nº 34/94

 > Beira Interior: Despacho nº 59/94

 > Norte Alentejano e Alentejo Interior: 
Despacho nº 6519/8934/2001 (2.ª série)

Os azeites com Indicação Geográfica 

Protegida “Azeite do Alentejo - 
IGP” devem respeitar o disposto no 
Despacho nº 1480/2012 (2º Série).

Os nomes dos organismos de controlo 
devem obrigatoriamente figurar na 
rotulagem dos produtos DOP e IGP.

PRoDução biolÓGiCA
As azeitonas destinadas à produção 
de azeites biológicos provêm de 
oliveiras conduzidas de acordo com os 
regulamentos da Comissão Europeia 
para o modo de produção biológica. 
Estes azeites são considerados «azeites 
de produção», estando normalmente 
associados a uma região geográfica ou 
modo particular de produção.

Todas as informações relativas ao 
modo de produção biológico e sua 
indicação nos azeites estão descritas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 
e alterações, bem como no 
Regulamento (CE) nº 889/2008 e 
alterações.

O nome do organismo de controlo 
deve obrigatoriamente figurar na 
rotulagem.

AZEiTE DE QuiNTA
São considerados “azeites de Quinta”, 
aqueles em que todo o processo 
de produção é realizado na área 
de exploração da quinta. Estes 
azeites ainda não se encontram 
regulamentados.

AZEiTE PREMiADo
A menção “Azeite premiado”, pode 
constar em azeites distinguidos através 
de medalha de ouro, prata ou bronze 
ou ainda menção honrosa, após terem 
sido sujeitos a concursos regionais, 
nacionais ou internacionais. 

MENçÕES ESPECiAiS
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Regulamento (CEE) n.º 2568/91, 
relativo às características dos azeites 
e dos óleos de bagaço de azeitona, 
bem como aos métodos de análise 
relacionados. 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, estabelece 
os princípios e as normas aplicáveis 
ao sistema de gestão de embalagens 
e resíduos de embalagens. Revoga o 
Decreto-Lei n.º 322/95.

Portaria n.º 29-B/98, estabelece 
as regras de funcionamento dos 
sistemas de consignação aplicáveis 
às embalagens reutilizáveis e às 
não reutilizáveis, bem como as do 
sistema integrado aplicável apenas às 
embalagens não reutilizáveis. Revoga 
a Portaria n.º 313/96.

Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde sobre os alimentos.

Regulamento (CE) n.º 834/2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos. 
Revoga o Regulamento (CEE) n.º 
2092/91.

Regulamento (CE) n.º 889/2008, 
estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 
relativo à produção biológica, à 
rotulagem e ao controlo dos produtos 
biológicos.

Decreto-lei n.º 199/2008, define para 
os embaladores, as condições gerais 
de comercialização dos produtos 
pré-embalados e estabelece as regras 
relativas às quantidades nominais 
aplicáveis aos produtos  
pré-embalados.

 
 
Regulamento (UE) n.º 116/2010, altera 
o Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
relativo à lista de alegações 
nutricionais.

Decreto-Lei nº 560/1999, transpõe 
para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 97/4/CE, do Conselho, 
de 27 de janeiro, e a Directiva n.º 
1999/10/CE, da Comissão, de 8 
de março, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados 
membros respeitantes à rotulagem, 
apresentação e publicidade dos 
géneros alimentícios destinados ao 
consumidor final.

Decreto-Lei nº 76/2010, estabelece 
as condições a observar na obtenção, 
tratamento e comercialização do 
azeite e do óleo de bagaço de 
azeitona, criando as regras de 
execução do Regulamento (CE) nº 
1019/2002, da Comissão, na ultima 
redação dada pelo Regulamento (CE) 
nº 182/2009, da Comissão, de 6 de 
março.

Regulamento (UE) nº 1169/2011, 
relativo à prestação de informação 
aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios, que altera os 
Regulamentos (CE) nº 1924/2006 e 
(CE) nº 1925/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga as 
Directivas 87/250/CEE da Comissão, 
90/496/CEE do Conselho, 1999/10/
CE da Comissão, 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
2002/67/CE e 2008/5/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) nº 
608/2004 da Comissão. 
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