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Reunião Anual PortFIR 

Origem do GTP  

31 de Outubro 2013 

Em Outubro de 2010 alguns membros do Grupo de Trabalho RPCA (Rede 

Portuguesa sobre Composição de Alimentos) identificaram a necessidade de 
criar um Grupo de Trabalho para definição de Porções..... 
 
 
Com a publicação do Regulamento nº 1169/2011 a proposta para criação 
do grupo de trabalho tornou-se mais relevante.... 

Declaração Nutricional 
por Porção  

(apresentação voluntária) 
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Origem do GTP  

31 de Outubro 2013 

No  Inquérito “Avaliação da Satisfação e Necessidades do utilizador da 
TCA” elaborado pelo GTU (Grupo de Trabalho de Utilizadores), verificou-se 
que os Utilizadores da Tabela de Composição dos Alimentos identificaram 
que deve ser feita a definição de porções…. 
 
 
 

Confirmada a necessidade anteriormente identificada…. 
 



Grupo de Trabalho Porções 

Reunião Anual PortFIR 31 de Outubro 2013 

• Criação dos Termos de referência do presente Grupo de Trabalho (GT) 
PortFIR RPCA Setembro 2011 

• Apresentação dos Termos de referência (4ª Reunião Anual PortFIR) Outubro 2011 

• Parecer do GOC (Após a 5ª Reunião Anual PortFIR) Outubro 2012 

• Alteração dos Termos de Referência do presente GT (de acordo com 
as propostas da FIPA e do Grupo Executivo) Janeiro 2013 

• 1ª Reunião GTP Abril 2013 

• 2ª Reunião GTP Maio 2013 

•  3ª Reunião GTP 

•  4ª Reunião GTP 
Julho 2013 

• 5ª Reunião GTP Agosto 2013 

• 6ª Reunião GTP Setembro 2013 

• 7ª Reunião GTP Outubro 2013 

• Aprovação da criação do Grupo de Trabalho Porções (GTP) na Reunião 
PortFIR 

Outubro 2010 
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Introdução   

31 de Outubro 2013 

Declaração Nutricional 
Menção obrigatória (alínea l) , do artigo 9º , da Secção I, 

Capítulo IV ) 
 

Omissão de certas menções obrigatórias (Artigo 16º, , da Secção I, 
Capítulo IV ) 

 
Declaração nutricional  (Artigo 29º,  da Secção 3, do Capítulo IV) 

O Regulamento nº 1169/2011  tornou obrigatória a Declaração Nutricional…. 
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Introdução (Cont.)  
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A Declaração Nutricional (Artigo 29º,  da Secção 3, do Capítulo IV) deve ser expressa por 
100 g ou por 100 ml de produto e adicionalmente pode ser expressa por 
porção ou por unidade de consumo:  



Reunião Anual PortFIR 

Metodologia 

31 de Outubro 2013 

Durante as reuniões do Grupo de Trabalho foram desenvolvidos trabalhos 
no sentido de: 

Definir o que é uma Porção 

Identificar qual o sistema de classificação dos alimentos a adotar 

Definição das porções propriamente ditas 

Elaborar o Guia 
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Definição de Porção 

31 de Outubro 2013 

A Porção deve: 
 

• Ser fácil de reconhecer consoante a unidade de venda; 
 

• Respeitar o consumo médio e se possível o consumo adequado; 
 

• Permitir a comparação entre produtos similares; 
 

• Ser apresentada no estado de consumo, por exemplo sopa instantânea 

reconstituída; 
 

• Ser representativa, prática e de fácil compreensão para o consumidor final; 
 

• Não induzir em erro; 
 

• Estar diretamente relacionada com o formato, apresentação do produto, 

embalagem e hábitos de consumo. 
 

Referência: Guia orientativo para o estabelecimento de Porções para a Rotulagem 
Nutricional; Outubro de 2013; Versão draft 

A definição de porção tem por base os seguintes princípios: 
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Sistema de classificação de alimentos  

31 de Outubro 2013 

Utilizado o Sistema de Classificação e Descrição de Alimentos FoodEX2 da EFSA 

Para os grupos de alimentos 
assinalados, na primeira 

versão do Guia,  não vão ser 
definidas porções porque: 

 
• Existe Legislação específica 

 
• Muita diversidade. Considerado 

que fica fora do âmbito   
(ex.: Pratos compostos) 
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Definição das porções 
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Recolhida informação junto de várias entidades (nomeadamente Associações 
do sector) 

 
 
Verificadas as porções definidas nos produtos colocados no mercado português 

 
 

Foi tida em conta a Unidade de venda mais convencional 
 
 

Consumos mais frequentes em Portugal, por alimento ou gama de produtos. 
 

Para a definição das porções propriamente ditas …… 
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Definição das porções 
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Categoria 1 
 Géneros alimentícios pré-embalados em embalagens individuais que é 
expectável serem consumidos por um indivíduo de uma só vez, ou seja, em uma 
única ocasião de consumo - porção individual (única) = unidade de consumo 
Por ex.: refrigerantes e sumos em lata ou minipacotes; cerveja mini; gelados embalados individualmente; sandes pré-
embalada; pão (tipo bola); fatia de bolo/bolo; leite e iogurtes em embalagens individuais (uni porção), bolachas e biscoitos 
em embalagens individuais (uni porção), etc.;  

 
 

De forma resumida a porção foi estabelecida tendo por base a 
classificação dos géneros alimentícios em três categorias: 

Referência: Portion Sizes For Purposes of Nutrition Labelling; CIAA;  
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Definição das porções 

31 de Outubro 2013 

Categoria 2 
Géneros alimentícios pré-embalados em embalagens contendo multiporções ou 
várias unidades, sendo cada porção e/ou unidade de consumo perfeitamente 
reconhecida - porção pode ser = ou ≠ unidade de consumo 
Por ex.: pão e bolo de tamanho familiar pré-fatiados; bolachas e biscoitos (embalagem tamanho 
familiar), caixa de bombons; queijo e fiambre fatiados;  

 

De forma resumida a porção foi estabelecida tendo por base a 
classificação dos géneros alimentícios em três categorias: 

Referência: Portion Sizes For Purposes of Nutrition Labelling; CIAA;  
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Definição das porções 
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Categoria 3 
Géneros alimentícios pré-embalados em embalagens contendo multiporções 
(outras) - porção ≠ unidade de consumo 
Por ex.: refrigerantes, sumos, leites e iogurtes em garrafas e/ou pacotes familiares (ex.: PET 1,5L); água 
em garrafão; cereais de pequeno-almoço; pão e bolos de tamanho familiar não fatiados; arroz; massa; 
molhos e temperos; compotas; piza familiar etc.;  

 

De forma resumida a porção foi estabelecida tendo por base a 
classificação dos géneros alimentícios em três categorias: 

Referência: Portion Sizes For Purposes of Nutrition Labelling; CIAA;  
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O Guia 
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• É meramente orientativo (não constitui uma obrigatoriedade legal) 
 
 
•Os valores de porções apresentados são uma média de valores aferidos 
junto das Associações do sector e porções definidas nos produtos 
colocados no mercado português. 
 
 
•Com base em dados já existentes foi feita uma análise crítica dos valores 
apresentados  por todos os membros do grupo. 
 
 
• Necessários mais contributos para futuras versões de modo a verificar a 
sua adequabilidade face à realidade alimentar portuguesa. 
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O Guia 
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O Guia - Exemplo  
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Indicação de informações adicionais 
como por exemplo, Medidas caseiras 

Forma de 

apresentação 

Ainda está ser finalizado….. 
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Publicação do Guia e contributos  
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Durante o 1º trimestre do ano de 2014 está prevista a publicação da 1ª 
versão do Guia (após validação do GOC). 
 
 
Pretende-se que o Guia seja disponibilizado no site do INSA, FIPA e GS1. 
 
 
Os  contributos devem ser enviados para : 
 
Catarina Dias (catarina.dias@fipa.pt) 
Roberto Brazão (roberto.brazao@insa.min-saude.pt ) 
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